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POVZETEK
Magistrska naloga prikazuje problematiko zaposlovanja tujih državljanov v Republiki
Sloveniji (RS) in v nekaterih drugih državah Evropske unije (EU). Osredotoča se predvsem na
zaposlovanje državljanov tretjih držav. Vsaka članica EU ima svoj postopek zaposlovanja
državljanov tretjih držav, pri čemer se razlike med članicami manjšajo predvsem na račun
skupne evropske zakonodaje in številih direktiv. Naloga predstavi ureditev v RS in opiše
postopek in pogoje, ki jih mora tuj državljan izpolnjevati, v kolikor želi pridobiti enotno
dovoljenje za prebivanje in delo. Gre predvsem za prikaz in hkrati kritiko sprememb, ki jih je
prinesel Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Sledi krajši opis direktiv EU,
ki so pomembno vplivale na ureditev področja zaposlovanja tujcev v EU kot tudi v RS.
Naloga prikaže tudi zaposlovanje tujcev v Avstriji, Nemčiji in Velike Britanije, z namenom,
da predstavi, kje so še možnosti za izboljšave v domači ureditvi. Išče odgovore na vprašanji,
zakaj si v omenjenih državah želijo predvsem visoko kvalificirane delovne sile in na kakšne
načine jih privabijo.
Ključne besede:

državljani tretjih držav, zaposlovanje tujcev, enotno dovoljenje za

prebivanje in delo, visoko kvalificirani tuji delavci, deficitarni poklici.
ABSTRACT
The present Master’s thesis presents the issues of employing foreign citizens in the Republic
of Slovenia and certain other countries of the European Union (EU). Its focus lies primarily
on the employment of third countries’ citizens. Each EU member state has its own process of
employing third countries’ citizens. Nevertheless, due to the common European legislation
and numerous directives the process is becoming more unified. The thesis presents relevant
regulations in the Republic of Slovenia and describes the conditions foreigners must fulfil in
order to obtain the single residence and work permit. Primarily, it is a description and
criticism of the changes brought about by the Slovenian Employment, Self-employment and
Work of Aliens Act. Furthermore, the EU directives which significantly influenced the
regulation of the employment of foreigners in the EU and the Republic of Slovenia is briefly
described. In order to discover possibilities for improvement in the Slovene regulation the
present thesis also presents the employment of foreigners in Austria, Germany and the United
Kingdom. The thesis seeks to find the answers to the questions why the mentioned countries
predominately want a highly qualified workforce and what methods they use to attract these
workers.
Keywords: third countries’ citizens, employment of foreigners, single residence and work
permit, highly qualified foreign workers, shortage occupations.
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1. Uvod
V zadnjem desetletju smo priča vse večji globalizaciji, ljudje zapuščajo rodne države in se
odpravljajo iskati boljše zaposlitve v tujino, saj je doma ne najdejo. Na globalnem trgu dela
po prepričanju raziskav poteka hud boj za visoko kvalificirane, posebej usposobljene in
izobražene delavce, ki bodo delodajalcu prinesli dodatno vrednost. Pri zaposlovanju tujcev pa
je velikokrat zelo pomembno dejstvo, kako ima posamezna država urejen proces izdajanja
dovoljenj ali viz za prebivanje in delo tujcev.
V magistrski nalogi se bom posvetil vprašanju, kaj se zgodi, ko tujec, predvsem državljan
tretje države, ki ni članica EU, išče delo v Sloveniji. Državljan države, ki ni članica EU, je v
slabšem položaju kot državljan države, ki je članica EU, saj mora izpolnjevati različne pogoje,
da pridobi dovoljenje za delo in prebivanje v določeni državi članici. Državljani EU lahko na
podlagi »načela o prostem gibanju delavcev EU« prehajajo med članicami in iščejo zaposlitev
brez potrebnih delovnih dovoljenj. Izjema med članicami je trenutno le Hrvaška, saj zanjo
velja še prehodna omejitev zaposlovanja hrvaških delavcev v določenih EU državah.
Raziskovanje

bo

potekalo

s primerjavo

nove ureditve Zakona o

zaposlovanju,

samozaposlovanju in delu tujcev, ki sledi Direktivi 2011/98/EU, s predhodno, in predvsem
prikazati pozitivne stvari, ki jih je prinesla ureditev »vse na enem mestu« oziroma »enotno
dovoljenje za prebivanje in delo«. Z novo ureditvijo Slovenija sledi preostalim državam EU,
ki so imele podobna dovoljenja urejena že pred samo direktivo. Osredotočil se bom tudi na
pomanjkljivosti, ki so se pokazale predvsem v praksi in težave, s katerimi se soočajo tujci, ko
zaprosijo za enotno dovoljenje. Želja je, da bi s pomočjo pridobljenih podatkov prišel do
odgovora, ali se je sam postopek pridobitve dovoljenja za prebivanje in delo skrajšal in je bilo
zaradi tega izdanih več dovoljenj, kot po predhodni ureditvi.
Dotaknil se bom zakonodaje EU in kako so nekatere druge države uredile dovoljenja za delo
in prebivanje državljanov tretjih držav. Izpostavil bom predvsem »modro karto EU«, ki je
namenjena zaposlovanju visoko izobraženih delavcev in hkrati preprečuje, da bi ti delavci
delali dela, ki se ne skladajo z njihovo izobrazbo.
Za primerjavo sem si izbral Avstrijo, Nemčijo in Veliko Britanijo. Avstrijo in Nemčijo sem si
izbral predvsem zaradi dejstva, da veliko tujcev iz tretjih držav, ki so nekaj časa delali v
Sloveniji, v nekaj letih išče boljše zaposlitve prav v teh državah. Tukaj govorim predvsem o
delavcih, ki prihajajo iz držav nekdanje skupne države Jugoslavije. Na drugi strani pa sem
5

Veliko Britanijo izbral zaradi njenega referenduma o izstopu iz EU in večkrat omenjene
polemike, da državljani držav EU in tretjih držav jemljejo delo domačinom in je to potrebno
omejiti. Zavedam se, da bo sam postopek izstopa Velike Britanije iz EU še dolgotrajen in da
odgovorov, kaj se bo zgodilo z delavci iz drugih držav EU, ki delajo v Veliki Britaniji, še
nekaj časa ne bomo imeli.

2. Hipoteze
Pred začetkom pisanja naloge sem si postavil hipoteze, ki so bile predvsem posledice
razmišljanja ali novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pomeni premik
na boljše ter pospeši postopek zaposlovanja tujcev. Postavil sem si naslednje tri hipoteze:
1) Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (v nadaljevanju tudi ZZSDT)
pomeni velik premik k hitrejšemu reševanju prošenj za delovno dovoljenje v Sloveniji,
saj bo en organ v enem postopku odločil o dovoljenju za prebivanje in dovoljenju za
delo, kar bo tujcem olajšalo pridobivanje dovoljenj pred samim vstopom v Slovenijo.
2) ZZSDT in tudi Zakon o tujcih (v nadaljevanju tudi ZTuj-2) sta prinesla institute, s
katerimi se bo preprečevalo zlorabe, ki so se pojavljale v predhodnih ureditvah na
področju delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje.
3) Slovenska ureditev sledi direktivam EU, kar pomeni, da se ne razlikuje od ureditve
drugih držav EU, na primer od Avstrije, Nemčije ali Velike Britanije.
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3. Statistični podatki
Slovenija je bila od nekdaj zanimiva predvsem tujcem, ki so prihajali iz nekdanje skupne
države, kar je posledica zgodovinske povezanosti, podobnosti jezikov in predvsem dejstvo, da
Slovenija ni imela hude osamosvojitvene vojne in je v času po osamosvojitvi predstavljala
državljanom nekdanje skupne države varen pristan. Kasneje je Slovenija postala zanimiva
tudi za druge tujce, vendar statistični podatki še danes kažejo, da je največ ekonomskih
migrantov iz Bosne in Hercegovine, sledijo hrvaški in srbski državljani, drugih ekonomskih
migrantov je precej manj. Šele na četrtem mestu so tujci, ki ne izhajajo iz nekdanje skupne
države, in sicer so to državljani Rusije. 1
V zadnjih letih se slovensko gospodarstvo pobira in s tem se zmanjšuje brezposelnost, hkrati
pa se ponovno zvišuje število izdanih dovoljenj za prebivanje in delo, ki državljanom tretjih
držav omogočajo delo v Sloveniji. Preden je v Sloveniji začel veljati Zakon o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev, se je sicer število izdanih ločenih dovoljenj in osebnih
dovoljenj počasi dvigovalo, vendar nikakor ne tako hitro, kot se je po sprejetju novega zakona
v septembru 2015.
Na podlagi Poročila z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in vključevanja za
leto 2015 je razvidno, da je bilo samo v obdobju od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 izdanih 2.205
prvih enotnih dovoljenj, kar je predstavljalo skoraj 40 % vseh prvih izdanih dovoljenj za
začasno prebivanje ali delo v letu 2015. V istem obdobju je bilo izdanih še 3.298 enotnih
dovoljenj kot podaljšanje že obstoječih dovoljenj za začasno prebivanje. 2 Do konca meseca
marca 2016 je bilo na novo izdanih delovnih dovoljen 3.597, podaljšanih enotnih dovoljenj na
podlagi podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje pa 5.462, skupaj torej 9.059 enotnih
dovoljenj, kar potrjujejo navedbe ministrice dr. Anje Kopač Mrak na seji državnega zbora dne
23. 3. 2016.3
Da bi pridobil natančne podatke, sem se obrnil tudi na Zavod RS za zaposlovanje, ki vodi
evidenco izdanih in veljavnih delovnih dovoljenj od leta 2005 do leta 2017. Na uradni strani
1

Zavod RS za zaposlovanje, Zaposlovanje tujcev, Tabela izdanih delovnih dovoljenj in veljavnih delovnih
dovoljenj od leta 2011 do meseca marca 2017. Dostopno na:
https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev, 16. 1. 2017.
2
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije: Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne
zaščite in vključevanja za leto 2015 (maj, 2016), str. 30, dostopno na:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/DUNZMN_2013/DUNZMN_2014/DUNZMN_20
15/DUNZMN_2016/Statisticno_porocilo_-_SLO_2015_25052016.pdf, 16. 1. 2017.
3
Magnetogram seje državnega zbora, 23. 2. 2016. Odgovor ministrice Anje Kopač Mrak na vprašanje Ive Dimic,
str. 1, dostopno na: http://nsi.si/wp-content/uploads/2016/03/Iva-Dimic_vpr.pdf, 26. 11. 2016.
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Zavoda je mogoče najti tabele s podatki o izdanih delovnih dovoljenjih, in sicer je glede na
osnovno tabelo mogoče sklepati, da je bilo v letu 2016 izdanih 7.033 delovnih dovoljenj ter
da je število veljavnih delovnih dovoljenj v primerjavi z letom 2015 padlo. 4
Zavod RS za zaposlovanje, natančneje Oddelek za zaposlovanje tujcev, vodi tudi podatke o
izdanih soglasjih glede na posamezne vrste soglasij. Glede na pridobljene podatke je mogoče
razbrati, da je bilo v prvih 11 mesecih leta 2016 izdanih več kot 8.600 soglasij, pri čemer so v
to številko zajeta tudi soglasja k podaljšanju enotnega dovoljenja. Največ je soglasij za
zaposlitev in sicer 3.000 soglasij, hkrati je bilo izdanih tudi 2.080 soglasij za zaposlitev,
samozaposlitev ali delo. Izdanih soglasij k modri karti EU je bilo le 24. 5
Iz omenjenih podatkov za leto 2016, ki sem jih uspel pridobiti na podlagi javno dostopnih
informacij Zavoda RS za zaposlovanje, je razvidno, da trend izdanih delovnih dovoljenj
upada. Slednje sicer ne potrjujejo navedbe Poročila z delovnega področja migracij za leto
2015, kjer govorijo o porastu enotnih delovnih dovoljenj v prvih treh mesecih uporabe. Porast
novo izdanih delovnih dovoljenj navajajo tudi v nekaterih medijih, kjer so navedli podatek, da
je bilo v prvih devetih mesecih leta 2016, kar 8.881 novih zaposlitev s strani tujcev, kar je
skoraj 3.000 zaposlitev več kot leta 2015.6 V članku je sicer navedeno, da je vir podatkov
Zavod RS za zaposlovanje, vendar sam nisem uspel pridobiti enakih podatkov. Ravno zaradi
tega bi si upal trditi, da bodo jasni in natančni odgovori podani, ko bo izšlo novo letno
Poročilo z delovnega področja migracij za leto 2016.

4

Zavod RS za zaposlovanje, Zaposlovanje tujcev, Tabela izdanih delovnih dovoljenj in veljavnih delovnih
dovoljenj od leta 2011 do meseca marca 2017, dostopno na
https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev, 16. 1. 2017.
5
Podatki posredovani s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Oddelka za zaposlovanje tujcev.
December, 2016.
6
Igor Dernovšek, Število tujih delavcev narašča – Slovenci nočejo delati za mizerno plačilo, v: Dnevnik, 12. 12.
2016, dostopno na https://www.dnevnik.si/1042756461/slovenija/stevilo-tujih-delavcev-narasca-slovencinocejo-delati-za-mizerno-placilo-, 16. 12. 2016.
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4. Zaposlovanje tujcev v Sloveniji
Kmalu po osamosvojitvi je Slovenija sprejela prvi Zakon o tujcih, ki je bil velikokrat
spremenjen in dopolnjen, vendar je predstavljal neko osnovo, na podlagi katere so tujci lahko
pridobili dovoljenje za prebivanje in tudi delo. V letu 2001 smo dobili Zakon o zaposlovanju
in delu tujcev, ki je bil namenjen prav tematiki zaposlovanja tujcev, ki je na enem mestu
uredil vse oblike zaposlovanja in dela tujcev.
Direktiva 2011/98/EU je poskrbela za najpomembnejše spremembe, ki jim je moral slediti
tudi Zakon o tujcih in tako je bil leta 2011 sprejet Ztuj-2-UPB1. Omenjena direktiva je razlog,
zakaj je prišlo do sprejetja Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)
letu 2015, ki je nadomestil Zakon o zaposlovanju in delu tujcev. V tem poglavju bom
predstavil predvsem glavne spremembe, ki sta jih prinesla Zakon o tujcih (Ztuj-2) in Zakon o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Poleg tega bom povzel Predlog
zakona o spremembah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki že
predvideva nekaj pomembnih popravkov določb trenutno veljavnega zakona, ki so se izkazale
za prestroge in povzročajo nemalo težav tujcem, ki želijo pridobiti enotno dovoljenje.

4.1.

Zakon o tujcih – Ztuj-2

Zakon o tujcih ureja vstop tujcev v Republiko Slovenijo, določa pogoje pridobivanja vizumov
in dovoljenj za prebivanje, zapustitev države, prostovoljno vračanje in odstranjevanje tujcev,
posebnosti glede postopka in organe za izdajanje odločb. 7
Zakon je od svojega začetka doživel precej sprememb, ki so bile posledice predvsem
prilagajanja pravnemu redu EU in želji, da bi v zakon vključili direktive Sveta EU.
Prilagajanje pravnemu redu EU ni edini razlog, zakaj se je zakon od svojega prvega sprejetja
tolikokrat spremenil. V času svojega obstoja je v praksi prihajalo do zlorabe omenjenega
zakona s strani tujih iskalcev dela v Sloveniji kot tudi delodajalcev.
Prvi Zakon o tujcih (Ztuj) je bil sprejet kmalu po osamosvojitvi – leta 1991, kasneje je bil
večkrat dopolnjen in popravljen. V letu 1999 je bil sprejet Zakon o tujcih (Ztuj-1), ki je
nasledil svojega predhodnika. Trenutni veljavni zakon pa je začel veljati v letu 2011 in se

7

Predlog Zakona o tujcih, prva obravnava, EVA 2010-1711-0004, 13. 12. 2010, 2. odstavek na 1. strani, dostopno
na: https://www.google.si/search?q=google&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefoxb&gws_rd=cr&ei=HsoAWL33L4e8sQGiwoGwCg#q=predlog+Zakona+o+tujcih+2011&start=0, 15. 10.
2016.
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imenuje Zakon o tujcih 2 (Ztuj-2). Do današnjega dne so ga prav tako kot predhodnika že
nekajkrat popravljali oziroma spreminjali. Zadnje pomembne spremembe je doživel prav v
letu 2015 in sicer zaradi prilagoditve EU direktivam in kasneje sprejetemu Zakonu o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).
Ob pripravi predloga Zakona o tujcih 2 (Ztuj-2) je imel zakonodajalec v mislih naslednje
pomembne rešitve, ki so bile kasneje tudi sprejete:


Varovanje pravic tujcev: na podlagi direktive 2008/115/ES o skupnih standardih in
postopkih za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je bilo
sprejeto, da ima tujec zagotovljeno pravno sredstvo in možnost podaljšanja roka za
prostovoljno vračanje v 67. členu Ztju-2. Zakon pa je v 66. členu Ztuj-2, predvidel
tudi možnost prepovedi vstopa tujcem, ki se niso prostovoljno vrnili v svojo državo v
postavljenem roku.8



Uvedba »modre karte«: o sami modri karti bom povedal več v nadaljevanju, saj jo
poleg Ztuj-2 v spremembo vključil že ZZDT-1 kot tudi ZZSDT. Na kratko: gre za
uvedbo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje za visoko izobražene delavce, s tem
pa zmanjšuje administrativno breme pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj. Gre za
implementacijo Direktive 2009/50/ES o pogojih za vstop in prebivanje visoko
kvalificiranih državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve. 9



Varovanje pravic tujcev, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja: tujcem (tudi
mladoletnikom), ki so v Sloveniji prebivali nezakonito, ali so delali v posebej
izkoriščevalskih delovnih pogojih, je omogočena pravna podlaga pridobitve
dovoljenja za prebivanje z namenom, da se odločijo ali bodo sodelovali v kazenskem
postopku zoper delodajalca.10



Vizumsko poslovanje: na podlagi napotila EU uredb, posebej Uredbe 810/2009, se je v
naši zakonodaji uredil postopek pritožbe pri vizumskem poslovanju oziroma
natančneje pri t. i. kratkoročnih vizumih. Poleg tega je zakon podrobneje uredil

8

Predlog Zakona o tujcih, prva obravnava, EVA 2010-1711-0004, 13. 12. 2010, 1. odstavek na 4. strani, dostopno
na: https://www.google.si/search?q=google&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefoxb&gws_rd=cr&ei=HsoAWL33L4e8sQGiwoGwCg#q=predlog+Zakona+o+tujcih+2011&start=0, 15. 10.
2016.
9
Prav tam, 2. odstavek na 4. strani.
10
Prav tam, 3. odstavek na 4. strani.
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postopek urejanja vizuma za dolgoročno bivanje ter kategorije tujcev, ki se jim
dolgoročni vizum lahko izda.11


Varovanje pravic državljanov drugih članic EU in njihovih družin: v zakon so prenesli
Direktivo 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do
prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic. 12

Kaj hitro se opazi, da so bile poglavitne rešitve pri spremembi Zakona o tujcih v letu 2011
posledica uveljavljanja direktiv EU oziroma uredb in da je bilo v ospredju reševanje težav
združevanja družin kot tudi reševanje nezakonitega prebivanja in zaposlovanja tujcev.
Zadnja in hkrati zelo pomembna sprememba Zakona o tujcih, ki je začel veljati s 1. 1. 2015,
je prinesla eno od odločilnih rešitev pri zaposlovanju tujcev v Sloveniji. Enotno delovno
dovoljenje je bilo najprej sprejeto v Zakonu o tujcih in šele septembra 2015 v posebnem
Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. V obeh zakonih je zakonodajalec
sledil Direktivi 2011/98/ES z namenom, da bi poenostavili postopek pridobitve vseh
potrebnih dovoljenj za delo in prebivanje v Sloveniji. Sedaj lahko te stvari uredijo na upravni
enoti, kot so to predhodno urejali tujci, ki so izpolnjevali pogoje modre karte EU.
Sprememba je prinesla še nekaj novosti:


spremenila je način dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje, s čimer je ločila
sredstva, s katerimi tujec dokazuje zadostna sredstva za preživljanje v postopku izdaje
prvega dovoljenja za prebivanje in sredstva v postopku pridobitve dovoljenja za stalno
prebivanje;13



zakonodajalec določi dodaten pogoj pri uveljavljanju pravice do združitve družine in
sicer, da je tujec v zadnjem letu prebival v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje in ima takšno dovoljenje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta. Ta
pogoj pa ne velja v primerih, da gre za imetnike modre karte EU, ki jim je bila izdana
v drugi državi članici, ali pa tujec opravlja dela na področju raziskav in visokega
šolstva in ali je izdaja tega dovoljenja v interesu Slovenije;

11

Prav tam, 4. odstavek na 4. strani.
Predlog Zakona o tujcih, prva obravnava, EVA 2010-1711-0004, 13. 12. 2010, 5. odstavek na 4. strani,
dostopno na: https://www.google.si/search?q=google&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefoxb&gws_rd=cr&ei=HsoAWL33L4e8sQGiwoGwCg#q=predlog+Zakona+o+tujcih+2011&start=0, 15. 10.
2016.
13
Spremembe zakonodaje na področju izdaje dovoljenj za prebivanje tujcev, 13. 1. 2015. Upravna enota, Krško,
dostopno na:
http://www.upravneenote.gov.si/krsko/splosno/novice/novica/browse/9/article/1731/13211/, 10. 11. 2016.
12

11



olajšan način pridobitve dovoljenja za prebivanje za nekatere državljane tretjih držav,
ki že zakonito prebivajo v državi. Gre za raziskovalce, visokošolske učitelje in
sodelavce, študente, tujce, ki zaprosijo za izdajo prve modre karte EU, tujce, ki imajo
status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici in tujce slovenskega rodu. 14

Navedene rešitve so posledica ugotovitev, do katerih je prišla EU, ko je pripravljala direktive
na področju zaposlovanja državljanov tretjih držav in tudi državljanov držav članic. Naš
zakonodajalec pri prenosu teh direktiv v slovenski pravni prostor pogosto pozabi, da je
potrebno pri urejanju določenega zakonskega področja gledati širše in vključiti vsa povezana
področja. Na tem mestu bi omenil problematiko dokazovanja zadostnih sredstev za
preživljanje, ki jo podrobneje ureja Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za
preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje, ki je bil izdan leta 2012 in kasneje
večkrat dopolnjen ali spremenjen. Posameznik zadostna sredstva za preživljanje sebe in svoje
družine dokazuje z dogovorjeno plačo v pogodbi o zaposlitvi, ki mora ustrezati osnovi
minimalnemu dohodku za vsakega družinskega člana, ki ga je dolžan preživljati in znaša
292,56 €. V teoriji to pomeni, da bi edina zaposlena oseba v 4 članski družini morala imeti
mesečnih dohodkov v višini 1.170,24 €. Upravne enote morajo na podlagi navodil pristojnega
ministrstva pri odločanju o izpolnjevanju zadostnih sredstev za preživljanje upoštevati vse
prihodke, ki jih ima posameznik, torej poleg plače še potne stroške, dodatek za prehrano in
socialne dodatke. V praksi se tako zgodi, da imajo tuji delavci uradno minimalno plačo v
višini bruto zneska 804,96 €, kar pomeni neto znesek 613,00 €, delodajalci pa jim na podlagi
potnih stroškov in dodatkov za prehrano prikazujejo enkrat višji mesečni dohodek, ki potem
res ustreza pogoju določenemu v 9. členu Pravilnika. Pri tem se pozablja, da potni stroški in
dodatek za prehrano ne pomenita dohodek, ki bi ostal delavcem, ampak pomenita povračilo
izdatkov delavca, ki jih ima, da pride na delovno mesto in ima zagotovljeno malico. Tako bi
verjetno bilo bolje, da bi v danem primeru pristojni organi upoštevali le dejansko plačo
delavca brez vseh dodatkov, ki mu pripadajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot to
upoštevajo organi, ki odločajo o socialnih dodatkih. S tem bi se predvsem preprečilo, da bi
tuje delavce izpostavljali slabim življenjskim pogojem, kot tudi dejstvu, da lahko takšne
družine hitro postanejo socialni problem, saj z eno minimalno plačo v Sloveniji 4 članska
družina brez dodatne socialne pomoči enostavno ne more preživeti.

14

Obvestilo o spremembah Zakona o tujcih, (2. in 3. točka dopisa). Upravna enota Ljutomer, dostopno na:
http://www.upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/ueljutomer/pdf/Novice/2015/Zakon_o_tujcih_spremembe.pdf, 10. 11. 2016.
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V Avstriji določajo, da mora imeti tujec, ki želi pridobiti dovoljenje za prebivanje in delo,
zagotovljen redni mesečni dohodek, ki ga določa Zakon o splošnem socialnem zavarovanju
(General Social Insurance Act – ASVG). In sicer je določeno, da ustrezna sredstva
preživljanja pomenijo redni mesečni dohodek v višini 889,84 €, za pare je znesek postavljen
na 1.334,17 € ter za vsakega otroka posebej še dodatnih 137,30 €. Ti dohodki morajo ustrezati
življenjskim stroškom posameznika, da se slednjim ni potrebno zatekati k socialni pomoči
države.
V primerjavi z Avstrijo je tako v Sloveniji premalo jasno razdeljeno, kaj pomenijo zadostna
sredstva za preživljanje, saj na žalost osnovni minimalni dohodek v višini 296,56 € po
družinskem članu še ne pomeni, da ti dohodki dejansko omogočajo preživljanje posameznika
ali družine. Posledično to pomeni, da je v Sloveniji veliko družin tretjih držav prisiljenih
zagotoviti si tudi razne socialne dodatke in subvencije, da lahko pokrijejo mesečne življenjske
stroške.

4.2.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ZZSDT

Slovenija je s sprejetjem in začetkom uporabe tega zakona s 1. 9. 2015 dokončno sprejela v
našo zakonodajo Direktivo 2011/98 EU in s tem potrdila smernice, ki jih je nakazala zadnja
sprememba Zakona o tujcih (Ztuj-2). Uvedba t. i. načela »vse na enem mestu« pomeni, da
tujcem, ki so prišli v Slovenijo z namenom zaposlitve, ni potrebno pridobivati v dveh
posebnih postopkih dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za delo, ampak sta postopka
združena v enega. V samem bistvu gre za širitev pravic, ki jih je leta 2011 uvedla »modra
karta EU« za visokokvalificirane delavce, na vse tujce, ki iščejo delo pri nas.
Povedati je potrebno, da sta izjemi le dovoljenje za sezonsko delo ter dovoljenje za zastopnika
do 90 dni, kjer tujci ne potrebujejo posebnega dovoljenja za bivanje, saj je to dovoljenje
omejeno na trajanje treh mesecev. S tem se pospeši sam postopek in hkrati ne posega v
koncept enotne vstopne točke za tujce, saj vlagatelj ni tujec, ampak delodajalec. 15
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je predvidel, da se bo postopek
skrajšal in bo potekal bistveno bolj tekoče. Vse skupaj naj ne bi trajalo dlje kot 30 dni od
popolne vloge. Res je prišlo do skrajšanja postopka v primerjavi s staro ureditvijo, a vendar se
lahko postopek pogosto zavleče in traja veliko dlje kot le 30 dni. Posebej se postopek zavleče,

15

Predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, EVA 2013-2611-0032. Prva obravnava,
marec, 2015.
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ko pride do pritožbe zoper odločbo o izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, saj
praviloma upravni spor lahko traja tudi leto dni ali več.
Oblike in postopek za izdajo enotnih dovoljenj določa Zakon o tujcih, sam Zakon o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pa določa le pogoje, na podlagi katerih Zavod
za zaposlovanje izda soglasje k enotnemu dovoljenju. 16 Enotno dovoljenje bom podrobneje
prestavil v posebnem poglavju, v tem pa se bom posvetil še rešitvam, ki jih je prinesla
sprememba zakona v letu 2015 in dopolnila Zakon o zaposlovanju in delu tujcev.
Zakon poskrbi za dodatno zaščito tujcev, ki so zaposleni, ali opravljajo delo pri slovenskih
delodajalcih, saj poleg ohranitve pravic, ki jih je na tem področju prinesel predhodni zakon,
olajša pogoje za pridobitev soglasja za zaposlitev, samozaposlitev in delo pri tujcih, ki so v
Sloveniji zaposleni ali samozaposleni vsaj 30 mesecev v obdobju treh let, vendar nimajo
poklicne ali pridobljene poklicne izobrazbe. 17 Odločitev za takšno spremembo je posledica
določbe v 3. odstavku 22. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ki je določala: »Tujec z
najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki
Sloveniji in dnevni delovni migrant, ki sta bila v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo 20
mesecev zaposlena v Republiki Sloveniji in na tej podlagi prijavljena v socialno
zavarovanje«. 18 Na podlagi te določbe so tujci pridobivali le najenostavnejšo nacionalno
poklicno kvalifikacijo, ki ni imela povezave z delom in tako določba ni dosegala svojega
namena. Tako so v ZZSDT dodali v 14. členu nov pogoj, kjer lahko soglasje pridobijo tudi
tujci, ki nimajo omenjene izobrazbe, izpolnjujejo pa časovne pogoje. 19
Pomembna zaščita tujih delavcev se mi zdi ukinitev možnosti zaposlitve za krajši delovni čas
in je po novem zakonu možna zaposlitev le za polni delovni čas. Razlogi za takšno odločitev
izhajajo ponovno iz kršitev, ki jih je bilo zaznati v praksi predvsem v primerih, ko so
delodajalci zaposlovali tujce z namenom kasnejše napotitve v druge države članice.
Delodajalci so namreč s tujcem podpisali pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, pri čemer
so tuji delavci kljub temu opravljali delo v polnem obsegu. S takšnim dejanjem so se
delodajalci izognili plačevanju polnega obsega socialnega zavarovanja za delavce, hkrati pa
so ravno tako v roku enega meseca izpolnili pogoje za pridobitev A1 obrazca, ki je pomemben

16

Predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, EVA 2013-2611-0032. Prva obravnava,
marec, 2015.
17
Predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, EVA 2013-2611-0032. Prva obravnava,
marec, 2015. str. 5.
18
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), 6. 4. 2011. 3. odstavek, 22. člen.
19
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), 1. 9. 2015, 14. člen.
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za napotitev tujca na delo v drugo članico EU.20 V trenutno veljavnem zakonu je tako v 2.
odstavku 16. člena predvideno, da je tujce možno zaposliti le za polni delovni čas. Izjema je
tujec z najmanj visokošolsko izobrazbo ali tujec, ki se mu delovni čas skrajša v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali o starševskem varstvu. 21 Takšna
ureditev je tako pomemben korak k preprečevanju kršitev, kljub temu pa je praksa pokazala,
da je rešitev mogoče prestroga in sprememba zakona ZZSDT že predvideva, da bo dodala
določene izjeme, na podlagi katerih bodo lahko določeni tujci zaposleni tudi za krajši delovni
čas.
Zakon rešuje problematiko neprijave tujih delavcev v socialno zavarovanje. V predhodnem
zakonu je bilo dovolj preverjanje plačevanja prispevkov in davkov iz naslova zaposlitve ter
dela. V 2. odstavku 38. člena ZZDST je dodana tudi pomembna novost, kjer mora Zavod za
zaposlovanje tujcu, ki je odjavljen iz vseh obveznih socialnih zavarovanj zaradi prenehanja
pogodbe o zaposlitvi, poslati pisno obvestilo o nameri umiku soglasja, ki se tujcu osebno
vroči. V kolikor v 15 dneh od prejetja obvestila tujec ni prijavljen v obvezna zavarovanja na
podlagi pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu in na istem delovnem mestu, Zavod
umakne soglasje.22
Kljub zaostritvam pogojev pri ustanavljanju družb in predvsem institutu zastopništva že v
noveli ZZDT-1 leta 2011, so se zlorabe na tem področju izdajanja dovoljenj za zastopnike
nadaljevale, saj je zakon omogočal tujim lastnikom, ki imajo večinski delež v podjetju, da
pridobijo delovno dovoljenje pod pogoji za dovoljenje za zaposlitev brez kontrole trga dela in
hkrati ne potrebujejo izpolnjevati pogojev za izdajo dovoljenja za delo zastopnika. Tako je v
preteklosti prihajalo do primerov, ko je bilo na enem naslovu registriranih več 10 podjetij, ki
so bila ustanovljena z namenom, da tujec iz tretje države pridobi delovno dovoljenje kot
večinski lastnik podjetja, potem pa se odpravi iskati delo v druge evropske države. Slovenija
je tako predstavljala lahko vstopno točko, od koder so lahko tujci odšli na delo v katerokoli
drugo evropsko državo.23
Sprememba zakona je prinesla to, da za tuje večinske lastnike veljajo enaki predpisi kot za
zastopnike, kar pomeni, da veljajo omejitve na trgu dela tudi za njih. 24 Zakon je zaostril tudi
20

Predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), EVA 2013-2611-0032. Prva
obravnava, marec, 2015, str. 5.
21
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in del tujcev (ZZSDT), 1. 9. 2015, 2. odstavek 16. člena.
22
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in del tujcev (ZZSDT), 1. 9. 2015, 2. odstavek 38. člena.
23
Nataša Bucik Ozebek, Zloraba delovnih dovoljenj. Tujci si v Sloveniji kupujejo vstopnice za Evropo, v:
Dnevnik, 13. 3. 2017.
24
Predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), EVA 2013-2611-0032.
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pogoje, kakšno delo lahko zastopnik opravlja. Prej je lahko opravljal vsa dela, za katera je bil
delodajalec registriran. 25 V trenutno veljavni zakonodaji lahko opravlja le delo zastopanja
pravne osebe, sklepanje pravnih poslov, nadzora, dajanje navodila in opravlja dela, ki jih je
mogoče opravljati le v funkciji zastopnika.26 V zakon se tudi niso prenesle odločbe 34. člena
ZZDT-1, ki je poudarjal razliko v postopku izdaje soglasja za delo zastopnika med
novoustanovljenimi družbami in tistimi, ki so bile ustanovljene že 6 mesecev. 27 Poleg tega
lahko dobi tujega zastopnika le podjetje, ki aktivno posluje in ima poravnane vse davčne
obveznosti. V kolikor tujec želi ustanoviti novo podjetje, pa mora investirati vanj najmanj
50.000 €, da izpolni pogoj aktivnega poslovanja. Na Upravni enoti Celje opažajo, da tudi ta
pogoj ni tako težko izpolniti, kot bi si mislili, saj na primer tujec pri nas ustanovi podjetje za
avtoprevozništvo ter kot investicijo kupi tovornjak, ki po vrednosti presega cenzus 50.000 €,
hkrati pa njegovo podjetje posluje v minimalnem obsegu, tujec pa opravlja delo v tujini.
Nekoliko so omejili množično odpiranje podjetij, vendar postavljeni cenzus ne predstavlja
problemov za bogatejše državljane Rusije in Ukrajine. 28
Z zakonom se zmanjšajo nekatere administrativne ovire, ki so delodajalcem in tujcem
predhodno omejevale možnost zaposlovanja v Sloveniji. Med pomembnejšimi spremembami,
ki so bile uvedene 1. 9. 2015, velja omeniti naslednje:


Možnost prostega dostopa do trga dela za tujce, ki so imeli možnost pridobitve
osebnega delovnega dovoljenja na podlagi svojega statusa, hkrati pa se razširi še na
določene druge skupine. Pravico do prostega dostopa na trg dela pridobijo prosilci za
mednarodno zaščito ter njihovi družinski člani, žrtve trgovine z ljudmi, žrtve
nezakonitega zaposlovanja, osebe z začasno zaščito. S tem jim ni potrebno več
pridobivati dodatnih dovoljenj, ki jih je bilo potrebno pridobiti po ZZDT-1.29



Tujec, ki se želi samozaposliti ne potrebuje več izpolnjevati pogoje, ki so izhajali iz 21.
člena ZZDT-1, kot je na primer pridobitev osebnega delovnega dovoljenja za eno ali
tri leta, poleg tega ne potrebuje več lastnih finančnih sredstev v višini 10.000 €. Edini
pogoj, ki ga mora tujec, ki se želi samozaposliti, izpolnjevati je, da eno leto

Prva obravnava, str. 6.
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), 8. 4. 2011, 4. odstavek 6. člena.
26
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), 1. 9. 2015, 1. odstavek 37. člena.
27
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), 8. 4. 2011, 4. odstavek 6. člena.
28
Nataša Bucik Ozebek, Zloraba delovnih dovoljenj. Tujci si v Sloveniji kupujejo vstopnice za Evropo, v:
Dnevnik, 13. 3. 2017.
29
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), 1. 9. 2015, 2. odstavek 6. člena.
25
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neprekinjeno zakonito prebiva v Sloveniji. Prav tako Zavod v primeru izdaje enotnega
dovoljenja zaradi samozaposlitve ne izdaja soglasja. 30


Pozitivna sprememba je možnost zaposlitve tujca, ki je prejemnik denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti, da se lahko zaposli ne da bi se preverjalo, ali
izpolnjuje pogoje za izdajo soglasja za zaposlitev, ki so navedeni v 1. odstavku 17.
člena ZZSDT.31



V 37. členu je opisana možnost prijave kratkotrajnega dela zastopnika, ki zastopnikom
omogoča, da ne rabijo pridobivati soglasja za zastopnike. Vsi zastopniki namreč ne
prebivajo ali delajo v Sloveniji, vendar kljub temu opravljajo vlogo zastopnika v
pravni osebi. Tem zastopnikom je omogočeno, da se pred začetkom opravljanja
funkcije prijavijo na Zavodu ter tako pridobijo potrdilo, na podlagi katerega lahko
opravljajo svojo funkcijo 90 dni v koledarskem letu.32

Zakon je uvedel strožje denarne kazni za kršitelje in sicer po vzoru nekaterih evropski držav.
Na podlagi pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da delodajalci, predvsem slovenski
oziroma tisti, ki imajo podjetja ustanovljena pri nas, ne kršijo predpisov v Avstriji ali Nemčiji,
kjer so kazni za kršitve visoke.33 V Avstriji velja, da s strogimi kazni in predpisi ščiti svoja
podjetja pred tujimi podjetji in cenejšo delovno silo. Strogi so tudi pri preverjanju, ali so
zaposleni tujci v tujih in domačih podjetjih pravilno zaposleni in če izpolnjujejo vse pogoje,
da lahko delajo v Avstriji. Namreč odkrite nepravilnosti s strogim nadzorom avstrijske
finančne policije kar hitro kaznujejo. 34 Višje kazni še ne pomeni, da bodo delodajalci in tuji
delavci spoštovali predpise in sledili zakonskim določbam. Visoke kazni so učinkovite le, če
je delo inšpekcijskega organa uspešno, kar pomeni, da mora organ hitro in učinkovito
odkrivati kršitve, hkrati pa mora imeti tudi podporo pritožbenih organov in sodišč, ki pa
večkrat kršitelje kaznujejo le s opominom in simbolično kaznijo. 35
Spremeni se tudi dolžina časovne prepovedi zaposlovanja tistim delodajalcem, ki jim je že
izrečena globa za storjene prekrške, in sicer se dolžina prepovedi omeji na eno, dve ali pet let
od pravnomočnosti odločbe, kar pomeni da so v tem primeru časovne prepovedi skrajšale.
30

Prav tam, 15. člen.
Prav tam, 4. odstavek 17. člena.
32
Prav tam, 37. člen.
33
Predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, EVA 2013-2611-0032, prva obravnava,
marec, 2015, str. 8, 15. točka.
34
Tea Grapulin, Kako delati v Avstriji in ne tvegati visokih kazni, v: Izvoznik.si., 4. 3. 2015, dostopno na:
http://izvozniki.finance.si/8818405?cookietime=1481738321, 10. 12. 2016.
35
Nataša Bucik Ozebek, Zloraba delovnih dovoljenj. Tujci si v Sloveniji kupujejo vstopnice za Evropo, v:
Dnevnik, 13. 3. 2017.
31
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Predhodno je veljalo, da lahko prepoved zaposlovanja traja od ene, dve, treh ali celo deset let
od pravnomočnosti odločbe. Primere prepovedi zaposlovanja je mogoče najti navedene v 42.
členu ZZSDT. Pomembno pa je tudi, da se prepoved zaposlovanja izreče tudi za primere, ki
so navedeni v 217. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). 36 Krajše kazni imajo
pozitivno in negativno stran, in sicer je pozitivno to, da se kršiteljem omogoči, da lahko v
nekem razumnem roku ponovno zaposlujejo tuje delavce, ki imajo znanje, ki ga na našem
trgu dela primanjkuje, in jim takšna časovna prepoved ne omejuje delovnega procesa podjetja.
Negativna stran krajših časovne prepovedi pa sam vidim predvsem v tem, da nekdo, ki je
enkrat namerno kršil zakonodajo zaposlovanja tujih delavcev, bo verjetno takšno, ali podobno
kršitev storil še kdaj, krajša časovna prepoved pa ga zna k temu še dodatno spodbuditi. V
praksi lahko kaznovani delodajalci časovni prepovedi izognejo tudi tako, da enostavno
najamejo delavce pri zaposlitveni agenciji, ali pa da opravljanje storitve prepustijo
podizvajalcu.

4.3.

Predlog

zakona

o

spremembah

in

dopolnitvah

zakona

o

zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
V želji, da bi zadostili evropskim predpisom, se je v letu 2016 začel postopek spremembe in
dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Želja je v obstoječi
zakon vključiti določbe Direktive 2014/36/EU o pogojih za vstop in bivanje državljanov
tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev in Direktive 2014/66/EU o pogojih za vstop
in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja. 37
V omenjenem predlogu gre za prenos določenih delov Direktive 2014/66/EU, s katero bi
omogočili osebam, ki se jih želi premestiti znotraj ene družbe, da pridobijo oziroma
podaljšajo enotno dovoljenje. Tujec ali njegov delodajalec s sedežem v Sloveniji bosta morala
za izdajo prvega enotnega dovoljenja zaprositi pred vstopom v Slovenijo. Pri tem bosta
morala med drugim dokazati, da je bila oseba premeščena znotraj istega podjetja in da bo
opravljala naloge, zaradi katerih je bila premeščena oziroma ima visokošolsko izobrazbo in se
bo v Sloveniji dodatno izobraževala. 38 S tem se bo družbam omogočilo, da bodo lažje
36

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, 1. 9. 2015, 42. člen.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(ZZSDT), prva obravnava, EVA 2016-2611-0035. 22.8.2016. 3. odstavek 6. stran. Dostopno na
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle
%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F6
6e0c2d489455640c12580250042bb83%3FOpenDocument&cHash=682dcd9a4eec5b342fd24ca6f3d45e1
6 , 10. 11. 2016.
38
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
37
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premeščale osebe znotraj družbe ali povezanih podjetij. Tako bo tudi osebam, ki delajo v
družbi s sedežem v tretji državi omogočeno, da je premeščena na delo v povezano družbo, ki
dela v eni od članic EU. Takšna sprememba je zelo dobrodošla, saj se z njo odpravi težave, ki
jih imajo podjetja, ko morajo v svoji podružnici v Sloveniji v zelo kratkem času poiskati
zamenjavo na določenem delovnem mestu, hkrati pa vedo, da bi takšno delo najhitreje in
najučinkoviteje opravil delavec, ki že dela v tem podjetju. Takšen delavec namreč pozna
delovni proces, ve kakšne naloge mora opraviti in predvsem ne potrebuje predhodnega
uvajanja v delo. Podjetju je tako prihranjen čas, ki bi ga porabili, da bi poiskali novega
delavca v Sloveniji, s primernim znanjem in izobrazbo ter tudi čas uvajanja novega delavca na
delovno mesto.
S prenosom Direktive 2014/36/EU se na novo uredi izdaja enotnega dovoljenja za prebivanje
in delo zaradi opravljanja sezonskega dela. V trenutno veljavni zakonodaji že obstaja
dovoljenje za sezonsko delo, ki je krajše od 90 dni. Enotno dovoljenje za opravljanje
sezonskega dela pa se bo uporabljalo za delavce, ki bodo upravljali sezonsko delo dlje kot 90
dni. 39 V večini primerov je sezonsko delo res omejeno le na 90 dni, vendar pa je 90 dnevno
dovoljenje za sezonsko delo v nekaterih primerih prekratko. Že zdaj poznamo enotno
dovoljenje za prebivanje in delo v kmetijstvu in gozdarstvu, kar pomeni, da lahko tujec takšna
dela opravlja tudi več kot 90 dni v koledarskem letu. Že ko govorimo o turistični sezoni, je
mogoče opaziti, da sezona ne traja več samo 90 dni, ampak je včasih tudi daljša. Enotno
dovoljenje za opravljanje sezonskega dela bo tako omogočilo, da na primer delodajalcem v
turistični panogi ne bo potrebno v enem letu iskati več različnih tujih delavcev za eno delovno
mesto, ampak bo le tega lahko opravljal celotno sezono le en tuj delavec.
Zaradi zlorabljanja instituta za zaposlovanje tujih delavcev za krajši delovni čas je, kot sem že
omenil, trenutno možno zaposliti delavca le za polni delovni čas. Omenjena rešitev pa se je v
praksi izkazala za prestrogo, saj v določenih primerih ta rešitev ne pomeni zaščite tujega
delavca, ampak prej predstavlja oviro. V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah se
omenja nekaj kategorij, ki jim takšna rešitev ne ustreza in bi zaradi njih bilo dobro uvesti
izjeme. Govorim o tujcih, ki so napoteni na izobraževanje in o zaposlitvi tujih športnikov. 40

(ZZSDT), prva obravnava, EVA 2016-2611-0035. 22.8.2016. 1. odstavek 7. stran pod naslovom 2.3.
Poglavitne rešitve.
39
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, prva
obravnava, EVA 2016-2611-0035. 22. 8. 2016. 3. odstavek 7. stran.
40
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, prva
obravnava, EVA 2016-2611-0035. 22. 8. 2016. 4. odstavek 7. stran .
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V praksi se je pokazalo, da je pogoj o poravnanih davčnih obveznostih vlagatelja do države v
postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja zelo tog. Namreč Zavod za zaposlovanje
ne bo izdal potrebno soglasje v kolikor bo prejel obvestilo Finančne uprave Republike
Slovenije, da vlagatelj nima poravnanih obveznosti. Po predlogu se bo vlagatelju omogočilo,
da ima čas za poravnavo svojih obveznosti v celotnem času odločanja Zavoda o izdaji
soglasja v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja. 41
Glede na povedano se potrjuje teza, da se na področju zaposlovanja tujcev predvsem evropska
zakonodaja hitro spreminja in teži k izboljšanju pravic tujih delavcev kot tudi preprečevanju
zlorabe nacionalnih in evropskih predpisov, da bi lahko delavce tretjih držav delodajalci
zaposlovali v želji, da pridobijo čim cenejšo delovno silo. Hkrati pa zakonodajalec spremlja
uporabo zakona v praksi in išče primerne rešitve, ki bi odpravile določene administracijske
težave, ki preprečujejo hitrejšo, enostavnejšo in predvsem prijaznejše reševanje vlog tujcev za
izdajo dovoljenj za delo in prebivanje. Po mnenju Upravnih enot in zaposlenih na Zavodu za
zaposlovanje pa je prostora za razvoj tega področja še precej, saj trenutna zakonska podlaga
ne uspe pokriti vseh situacij in žal tudi ne preprečuje izkoriščanja instituta enotnega
dovoljenja za prebivanje in delo.

5. ENOTNO DOVOLJENJE in MODRA KARTA EU
5.1. Modra karta EU
Na kratko sem se že dotaknil pomembnosti sprejetja modre karte EU v noveli Zakona o tujcih
leta 2011, s čimer je naša zakonodaja sledila Direktivi 2009/50/ES o zaposlovanju
visokokvalificiranih delavcev. Modra karta EU je ob sprejetju nekakšna osnova, ki je bila
zgled za enotno dovoljenje za prebivanje in delo.
Namenjena je zaposlovanju visokokvalificiranih delavcev ne samo v Sloveniji, ampak v vseh
evropskih državah. Olajšala je sprejem, zaposlovanje in mobilnost visokokvalificiranih
delavcev ter njihovih družinskih članov. S pomočjo tega dovoljenja so želeli zmanjšati »beg
možganov« iz evropskih držav in hkrati privabiti čim več visokokvalificiranega kadra tretjih

41

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, prva
obravnava, EVA 2016-2611-0035. 22 .8. 2016. 4. odstavek 7. stran.
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držav v EU.42 Njen namen je tudi zaščiti tujce, ki so visokokvalificirani, da ne bi opravljali v
tujini dela, ki se ne sklada z njihovo izobrazbo ali dela, za katerega bi bili precej slabše
plačani kot državljani EU.
Modro karto EU je mogoče pridobiti za obdobje 2 let, pri čemer jo je mogoče ob
izpolnjevanju pogojev podaljšati še za dodatna 3 leta. Prošnjo za pridobitev je potrebno
oddati na upravni enoti ali na diplomatskem predstavništvu oziroma konzulatu RS43, kjer se
izpolni obrazec in hkrati odda vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih se pridobi soglasje k
modri karti EU s strani Zavoda za zaposlovanje. 44
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za podajo soglasja k izdaji modre karte EU, so navedeni v 20.
členu ZZSDT:


najmanj ustrezna visokošolska izobrazba tujca;



sklenjena pogodba o zaposlitvi za obdobje najmanj enega leta, v kateri je tujcu
zagotovljena plača v višini 1,5 kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;



da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;



da je delodajalec ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, v okviru katere
bo tujec opravljal svoje delo, in da hkrati delavec ustreza vsem pogojem, ki jih
zahteva delodajalec;



delodajalec ni v postopku stečaja ali likvidacije in ima poravnane vse davčne
obveznosti.45

Soglasje Zavoda je potrebno tudi pri postopku podaljšanja veljavnosti modre karte do treh let
kot tudi v postopku menjave delodajalca oziroma delovnega mesta pri istem delodajalcu v
prvih dveh letih. Pri postopku menjave je potrebna pisna odobritev, ki jo izda upravna enota v
obliki odločbe. V kolikor delavec menjava delovno mesto oziroma delodajalca po preteku
42

Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu in Svet o izvajanju Direktive 2009/50/ES o pogojih za vstop in
prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve(»Modra karta EU«).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52014DC0287, 10. 11. 2016.
43
Zakona o tujcih (Ztuj-2). 1. odstavek 40 člena (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14,
19/15 in 47/15 – ZZSDT)
44
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Delodajalci, Soglasje k modri karti EU; »Vrste soglasij in
zakonski pogoji«; http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/vrste_soglasij_in_pogoji,
10 .12. 2016.
45
Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), 1. odstavek 20. člena
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prvih dveh let, takšna pisna odobritev ni več potrebna, dovolj je le, da delavec o svoji nameri
obvesti upravno enoto.46
Sam institut modre karte EU je sicer zaradi Direktive 2009/50/ES vključen v zakonodajo
članic EU, vendar pa kljub temu ni izpolnil ciljev, zaradi katerih je bil sprejet leta 2009. V
delovnem dokumentu služb Evropske komisije, ki je izšel junija 2016, izpostavljajo glavne
težave trenutnega sistema. Največje pomanjkljivosti vidijo predvsem v samem sistemu modre
karte EU, in sicer v omejevalnih pogojih za sprejem, omejeni mobilnosti znotraj EU in nizki
stopnji uskladitve, saj imajo države članice možnost, da se same odločajo, kako bodo uredile
institut.47
Problem

predstavlja

tudi

pomanjkljivost

vzporednih

nacionalnih

sistemov

za

visokokvalificirane delavce, saj je le nekaj držav razmeroma uspešno prilagodilo modro karto
posebnostim nacionalnih trgov dela, ki pa so vseeno omejene, saj ne omogočajo dobre
mobilnosti znotraj EU. 48 V tem pogledu so tako za tujce veliko bolj privlačne Združene
države Amerike, Kanada in Avstralija.
Tako v delovnem dokumentu službe evropske komisije, kot tudi v dokumentu »Recruiting
immigrant workers Europe« najdemo priporočila, kako bi lahko EU izboljšala delovanje
modre karte in na takšen način privabila visokokvalificirane delavce tretjih držav. Ukrepi na
omenjenem področju so nujni, saj se EU sooča z vse večjim pomanjkanjem strokovnega
znanja ter njegovo nepravilno razporejenostjo med posameznimi področji. Poleg tega se
prebivalstvo EU hitro stara in s tem se krči tudi delovna sila, s čimer se posledično ogroža rast
in konkurenčnost EU v primerjavi z drugimi državami. 49
V kolikor bo želela EU postati bolj privlačna tudi za visoko izobražene tujce, bo morala
izboljšati okvir za priznavanje kvalifikacij za državljane tretjih držav, hkrati pa oblikovati
baze podatkov o ponudbi delovnih mest na ravni celotne EU ter omogočiti boljše možnosti za
46

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Delodajalci, Soglasje k modri karti EU. »Vrste soglasij in
zakonski pogoji«; http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/vrste_soglasij_in_pogoji
citirano 10. 12. 2016.
47
Evropska Komisija, Delovni dokument služb komisije, povzetek ocene učinka; Spremni dokument k predlogu
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za
namene visoko usposobljene zaposlitve; Strasbourg, 7 .6 .2016.
48
Evropska Komisija, Delovni dokument služb komisije, povzetek ocene učinka; Spremni dokument k predlogu
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za
namene visoko usposobljene zaposlitve; Strasbourg, 7. 6. 2016.
49
Evropska Komisija, Delovni dokument služb komisije, povzetek ocene učinka; Spremni dokument k predlogu
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za
namene visoko usposobljene zaposlitve; Strasbourg, 7. 6. 2016.
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mobilnost znotraj EU za državljane tretjih držav, ki legalno prebivajo v EU. V delovnem
dokumentu službe evropske komisije je poudarjeno, da je potrebno delati na promociji EU
predvsem, ko je govora o privabljanju izobraženega kadra. Po mnenju službe evropske
komisije je potrebno razmišljati v smeri povezovanja mehanizmov in zakonodaje med
državami, s čimer bi omogočili večjo prožnost ter hkrati opredelili enake pogoje v vseh
državah, kadar je govora o dostopnosti do zaposlitve za državljane tretjih držav. Pri modri
karti EU pa določiti ločene in nižje dohodkovne pragove za mlajše delavce in nove
diplomante v EU ter opustiti preizkus trga dela za delovne migrante, ki spreminjajo status.
Vzpostaviti je potrebno tudi nabor kandidatov za modro karto s pripoznanimi kvalifikacijami,
ki bi lahko imeli koristi od spodbujane mobilnosti. 50
V Nemčiji se določeni mediji sprašujejo, ali je prikazano pomanjkanje visoko kvalificiranega
delovnega kadra resnično, ali se pogovarjamo le o »mitu« na podlagi katerega si delodajalci v
Nemčiji želijo pridobiti visoko kvalificirane delavce, ki bi jih lahko plačevali manj. Večina
nemški delodajalcev namreč poudarja, da je cenzus, ki imetnikom modre karte EU zagotavlja
letno plačo v višini bruto zneska 48.400 € previsok, in da bi ga morali znižati. Po drugi strani
pa se plače v sektorjih, kjer primanjkuje delovnega kadra v zadnjih letih niso dvignile, kakor
bi se, v primerih, da bi na trgu vladalo hudo pomanjkanje določenega visoko kvalificiranega
delovnega kadra. 51 V Nemčijo se letno preseli veliko državljanov iz članic EU, ki zapolnjujejo
mesta, kjer v Nemčiji primanjkuje kadra. Najlepši primer je zdravstvo, saj že iz Slovenije
letno odide veliko mladih zdravnikov, ki v Nemčiji dobijo lepše plače ter predvsem boljše
pogoje dela.
Glede na opisane težave je mogoče opaziti, da je Evropa zanimiva predvsem za priseljence, ki
so nizko kvalificirani52 in da primanjkuje visoko izobraženega kadra na določenih področjih,
drugod pa se srečujemo s presežkom, ki ga na primer v Sloveniji ne znamo zaposliti oziroma
zadržati. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah EU, si delodajalci želijo
visokokvalificirano delovno silo, ki bi jo lahko plačevali poceni, kar pomeni, da so za
pomanjkanje delovne sile krivi deloma tudi sami.

50

OECD and EU; »Recruiting Immigranrt Workers: Europe 2016« - ocena in priporočila; OCED Publisching,
Paris, https://www.oecd.org/els/mig/Recruiting-Immigrant-Workers-EuropeRecommendations_Slovenian.pdf , 10.11.2016.
51
Žužek Aleš; »Modra karta, ki odpira vrata v obljubljene dežele« z dne 17. 9. 2015, Siol.net., 4. 6. 2017. Dostopno na
http://siol.net/novice/svet/modra-karta-ki-odpira-vrata-v-obljubljene-dezele-395768
52
Sporočila komisije Evropskemu parlamentu in svetu k reformi evropskega azilnega sistema in krepitvi zakonitih poti
v Evropo. 6.4.2016. 2 odstavek na strani 16. Dostopno na
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-197-SL-F1-1.PDF , 10. 12. 2016
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5.2.Postopek in pristojnost za izdajo enotnega dovoljenja za državljane tretjih držav za
prebivanje in delo – 37.a člen Zakona o tujcih
Enotno dovoljenje za delo in prebivanje pomeni velik korak k hitrejšemu in predvsem
preprostejšemu postopku izdaje dovoljenj za delo in prebivanje. Gre za uvedbo t. i. izraza
»vse na enem mestu«, ki omogoča pridobitev dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje v
enotne postopku na upravnih enotah in ni potrebno več ločeno pridobivanje obeh dovoljenj. S
tem se je postopek, skozi katerega morajo iti tujcih tretjih držav, ki hočejo delati in prebivati v
Sloveniji, precej skrajšal.
Na Upravni enoti v Celju so me opozorili na zanimivo dejstvo, in sicer so mnenja, da se je
sam postopek izdaje enotnega dovoljenja mogoče res skrajšal, če pride do odobritve enotnega
dovoljenja na prvi stopnji. V kolikor pa pristojni organ na prvi stopnji z odločbo izdajo
enotnega dovoljenje zavrne, potem mora prosilec na podlagi 3. odstavka 87. člena Ztuj-2
sprožiti upravni spor, kar pa celoten postopek zelo podaljša. Upravni postopki lahko trajajo
dlje kot eno leto, kar pomeni, da se postopek pridobitve dovoljenja za tujca močno podraži,
kot tudi, da je celotno obdobje v veliki negotovosti. Pred spremembo je bila namreč mogoča
le pritožba na pristojnem ministrstvu, ki pa je o pritožbi v povprečju odločilo v roku 2
mesecev. Strinjam se, da upravni spor pomeni večjo varstvo za stranke v postopku, vendar
menim, da bi moralo reševanje takšnih primerov potekati prednostno, saj lahko postopek
prinese tudi veliko negativnih posledic.
Enotno dovoljenje, ki je bilo najprej sprejeto v Zakonu o tujcih, kasneje pa tudi v Zakonu o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, je razširitev pravic, ki jih je modra karta EU
prinesla za visokokvalificirane iskalce zaposlitve, na vse.
Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja se začne s vlogo, ki jo lahko vloži tujec ali njegov
delodajalec. Tujec mora vlogo za izdajo prvega enotnega dovoljenja oddati pri slovenskem
diplomatskem-konzularnem predstavništvu v svoji državi. Njegov delodajalec pa ima dve
možnosti in sicer lahko vlogo za prvo enotno dovoljenje odda na upravni enoti, ali pa na
slovenskem diplomatskem-konzularnem predstavništvu v svoji državi. 53
Izjema od pravila, da lahko tujec svojo vlogo odda le pri slovenskem diplomatskem ali
konzularnem predstavništvu v svoji državi, velja le za določene tujce, ki jih Zakon o tujcih
opredeli v 6. odstavku 37.a člena. Prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja na upravni
53
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enoti v Sloveniji lahko vloži tujec, ki zakonito prebiva v Sloveniji na podlagi osebne
izkaznice, veljavnega potnega lista, dovoljenja za prebivanje, ki ga izda druga država članica
EU ali na podlagi vizuma C, ki ga izda Slovenija ali druga država pogodbenica
schengenskega sporazuma z dne 14. 6. 1985. Tujec mora poleg tega izpolnjevati še enega od
naslednjih pogojev:


je športni trener, delavec ali poklicni športnik, ki je že vpisan v razvid poklicnih
športnikov ali v razvid zasebnih športnih delavcev in ima sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki
Sloveniji;



oseba, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško
dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti oziroma oseba, ki bo organizirala
oziroma vodila karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne
organizacije ali registrirane verske skupnosti in predloži potrdilo registrirane verske
skupnosti o opravljanju dejavnosti v tej skupnosti oziroma potrdilo priznane
humanitarne organizacije o organiziranju oziroma vodenju karitativne in humanitarne
dejavnosti v tej organizaciji;



poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik, ki je že akreditiran v Republiki Sloveniji
oziroma je v postopku podaljšanja akreditacije;



oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega ministrstva izkaže obstoj
gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo;



oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega ministrstva izkaže obstoj interesa
Republike Slovenije na področju izobraževanja, znanosti in kulture. 54

V kolikor je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za zaposlovanje za izdajo enotnega
dovoljenja, se postopek pridobitve tega soglasja začne po uradni poti na zahtevo upravne
enote. Zavod mora na vloge in priloženih vlog preveriti, ali tujec izpolnjuje zakonske pogoje
za izdajo soglasja. Za izdajo soglasja ima Zavod 15 dni časa od prejema vloge za enotno
dovoljenje. Pomembno je poudariti, da rok začne teči, ko organ prejme celotno dokumentacijo
in popolno vlogo.
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V 3. odstavku 37.a člena je določeno, da v kolikor organ v 15 dneh ne izda soglasja, se šteje,
da soglasje ni izdano, kar pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev prošnje za izdajo ali
podaljšanje enotnega dovoljenja. 55 Slednje je lahko marsikdaj sporno, saj prisojni organ brez
obrazložitve, zakaj je bilo soglasje zavrnjeno, ne more obrazložiti svoje odločitve, zakaj je
prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja zavrnil. Zgodi se lahko tudi primer, da Zavod v roku 15
dneh ne izda soglasja, upravna enota pa bo na podlagi tega odstavka sklepala, da tako niso
podani razlogi za izdajo enotnega dovoljenja in bo zavrnila prošnjo, nakar se bo zgodilo, da
bo Zavod po 25 dneh izdal soglasje, kar pa je že prepozno, saj je upravna enota že zavrnila
prošnjo. Zaposleni na upravni enoti morajo tako, v izogib takšnim primerom, sami preverjati,
ali je Zavod zavrnil izdajo soglasja, ker prosilec ne ustreza pogojem ali ker enostavno zaradi
preobremenjenosti še niso uspeli obravnavati prošnje posameznika in je zato prišlo do zamude.
V kolikor niso izpolnjeni pogoji v zakonu za izdajo ali podaljšanje soglasja, mora Zavod o
tem obvestiti upravno enoto (pristojni organ), ki prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega
dovoljenja zavrne.56
Soglasje mora Zavod izdati v večini primerov, razen v primerih, ki jih navaja 6. člen ZZSDT,
ki opisuje pravico do prostega dostopa na trg dela. Poleg naštetih izjem v 2. odstavku tega
člena velja, da tujec, ki odda vlogo za enotno dovoljenje v primeru samozaposlitve ne
potrebuje soglasje Zavoda za izdajo dovoljenja. Zanj prav tako velja pravica prostega dostopa
na trg dela. 57
V II. poglavju ZZSDT našteje, v katerih primerih Zavod za zaposlovanje izda soglasje in
dovoljenje, ki je potrebno, da upravna enota izda enotno dovoljenje za prebivanje in delo.
5.3.Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo
Pri pridobitvi ali podaljšanju enotnega dovoljenja na podlagi soglasja za zaposlitev,
samozaposlitev ali delo mora tujec na podlagi 1. odstavka 14. člena ZZDST izpolnjevati
naslednje pogoje:


tujec mora biti pred vložitvijo vloge v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev
zaposlen ali samozaposlen v

Sloveniji, pri čemer mora imeti najmanj poklicno

izobrazbo, ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Sloveniji; ali
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je bil pred vložitvijo vloge najmanj 30 mesecev zaposlen ali samozaposlen v Sloveniji;
ali



se namerava zaposliti ali samozaposliti na podlagi dejstva, da je v obdobju zadnjih
dveh let pred vložitvijo vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v Sloveniji; ali



je v obdobju zadnjih dve let v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in se
namerava zaposliti ali samozaposliti. 58

Za uspešno pridobitev soglasja mora posameznik priložiti devet dokazil, na podlagi katerih
lahko Zavod za zaposlovanje izda soglasje. Med pomembnejšimi velja omeniti potni list ali
overjeno kopijo potnega lista, potrdilo iz kazenske evidence matične države o nekaznovanju,
dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni izobrazbi v Sloveniji.
Šteje tudi dokazilo, da je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge v Sloveniji pridobil
najmanj visokošolsko izobrazbo, ali pa da je v Sloveniji zaključil program raziskovalnega
dela. Pomembna je seveda tudi podpisana pogodba o zaposlitvi s strani delodajalca. 59
V praksi pogosto prihaja do težav predvsem pri pridobitvi dokazil o izobrazbi. Namreč tujci v
svoji državi pridobijo neko izobrazbo, ki pa ne izpolnjuje pogoje nacionalne poklicne
kvalifikacije v Sloveniji. Zgodi se tudi, da predvsem nižje izobraženi delavci po končanem
šolanju ne prevzamejo dokazila o končanem poklicnem izobraževanju ali ga celo izgubijo in
se v letih po zaključku njihovega šolanja poklicna šola zapre ter imajo potem težave s
pridobitvijo verodostojnega dokazila o zaključenem poklicnem izobraževanju. V teh primerih
svojo težavo rešujejo s pomočjo pristojnih organizacij oziroma ministrstev, kar pa posledično
pomeni, da se celoten postopek uspešne pridobitve soglasja zelo zavleče.
Pogosteje se zgodi, da tujci, ki pri nas iščejo delo in ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev glede
izobrazbe, to rešujejo s ponarejenih dokazil. V kolikor pristojni organi pravočasno ugotovijo,
da dokazila niso verodostojna, seveda vse skupaj prijavijo policiji in tožilstvu, sledi kazenski
postopek na podlagi 251. člena Kazenskega zakonika (KZ-1D).
V kolikor tujec pridobi enotno dovoljenje na podlagi takšnega soglasja Zavoda, potem bo
lahko opravljal delo na podlagi pogodb civilnega prava, se zaposlil pri kateremkoli
delodajalcu ali celo pri več delodajalcih hkrati. Ne bo pa moral opravljati dela kot napoten
delavec delodajalca s sedežem ali prebivališčem izven Slovenije. 60
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Prednost izdaje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo
je, da tujec v obdobju treh let od izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja, v postopkih
podaljšanja ali izdaje novega dovoljenja, ne potrebuje novega soglasja Zavoda.61
5.4.Soglasje za zaposlitev
V 16. členu ZZSDT je zapisano, da se enotno dovoljenje izda ali podaljša na podlagi soglasja
za zaposlitev glede na zaposlitvene potrebe delodajalca. Tujec se torej lahko zaposli le pri
delodajalcu, ki je v postopku izdaje ali podaljšanja izpolnjeval pogoje za zaposlitev tujca po
določbah ZSSDT.62
Načeloma velja, da se lahko tujec zaposli le za polni delovni čas. V kolikor ima najmanj
visokošolsko izobrazbo ali mu je delovni čas skrajšan v skladu s predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu pa izjemoma tudi manj. 63
Na podlagi 17. člena ZZSDT izdajo soglasje na Zavodu za zaposlovanje na zahtevo upravne
enote, če so izpolnjeni naslednji pogoji:


da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;



da je delodajalec ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo
tujec opravljal delo;



da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;



da delodajalec aktivno posluje, kar pomeni:
– da je pri delodajalcu najmanj šest mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in
vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas
ali
– da je delodajalec kot posameznik najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključen
v obvezna socialna zavarovanja ali
– da je imel v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz
opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 € na transakcijski račun, odprt v
Sloveniji;



da ima poravnane vse davčne obveznosti;



da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec, ter



da je priložena pogodba o zaposlitvi, ki jo je podpisal tudi delodajalec. 64
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V kolikor je delodajalec registriran manj kot 6 mesecev, zakon določa dodatni pogoj.
V kolikor želi pridobiti soglasje, mora pred oddajo vloge za enotno dovoljenje vložiti
najmanj 50.000 € v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. 65

Poleg samega soglasja za zaposlovanje izda Zavod tudi naslednja soglasja:


Soglasje za podaljšanje zaposlitve je možno, v kolikor ima delodajalec poravnane vse
obveznosti do Finančne uprave Republike Slovenije in je poravnal vse davčne
obveznosti za dohodke iz naslova delovnega razmerja za zadnjih 6 mesecev pred
oddajo vloge ter da je s strani delodajalca priložena podpisana pogodba o zaposlitvi. 66
Poleg tega pa mora biti tujec neprekinjeno prijavljen v obveznem socialnem
zavarovanju od dneva nastopa dela. Za istega delodajalca se šteje tudi univerzalni
pravni naslednik delodajalca.67



Soglasje za zamenjavo delovnega mesta je možno pridobiti, če v evidenci brezposelnih
oseb ni ustrezne brezposelne osebe. 68 Takšnega soglasja ne potrebuje tujec, pri
katerem je v času trajanja delovnega razmerja ugotovljena in priznana trajna
invalidnost po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 69



Soglasje za zamenjavo delodajalca pa Zavod za zaposlovanje izda le, če so izpolnjeni
vsi pogoji, ki so našteti v 17. členu ZZSDT in sem jih naštel zgoraj pod točko 3. 2. 2
Soglasje za zaposlitev.



Soglasje za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih lahko tujec pridobi, če ima
najmanj visokošolsko izobrazbo in je poleg tega v obvezno socialno zavarovanje
vključen najmanj en mesec na podlagi prve zaposlitve, izpolnjuje pogoje v 17. členu
ZZSDT ter je sklenjen sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem,
kjer je že bil zaposlen pred sklenitvijo tega sporazuma. 70
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5.5.Soglasje za napotene delavce
Tuji delodajalci lahko napotijo v Slovenijo delavce z namenom izvajanja čezmejnih storitev v
svojem imenu in na svoj račun na podlagi pogodbe z naročnikom storitve iz držav članic EU,
EGP ali Švicarske konfederacije ali na podlagi pogodbe z izvajalcem storitve, ki ima
sklenjeno pogodbo z naročnikom storitve iz držav članic EU, EGP ali Švicarske
konfederacije. 71 Delavca lahko napoti tudi z namenom, da izvede določene naloge v
organizacijski enoti v Sloveniji, s katero je kapitalsko povezan. 72
Lahko ga pošlje na usposabljanje v gospodarsko družbo s sedežem v Sloveniji, v kolikor so
izpolnjeni pogoji iz 1. člena 24. odstavka ZZSDT, ki pravi, da se usposabljanje lahko izvaja v
kapitalsko povezani gospodarski družbi ali gre za poslovno-tehnično sodelovanje ali prenos
tehnologije. 73 V tem primeru morata podjetji podpisati tudi pogodbo o usposabljanju, ki
natančno določa določila o plačilu, nastanitvi, plačilu prehrane, in najpomembnejše, program
usposabljanja. 74 To pa ni dovolj, saj mora delodajalec pri vlogi za izdajo ali podaljšanje
enotnega dovoljenja priložiti tudi soglasje o ustreznosti same pogodbe o usposabljanju, ki ga
izda združenje delodajalcev ali pristojna zbornica, na podlagi 3. in 4. odstavka 24. člena
ZZSDT.75 Hkrati pa je lahko en delavec napoten na usposabljanje za največ šest mesecev v
obdobju dveh let.76
Soglasje je možno pridobiti le v primeru, da je delavec pri tujem delodajalcu ali njegovi
kapitalsko povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi, zaposlen najmanj devet
mesecev brez prekinitve ali ima delavec najmanj visokošolsko izobrazbo in je pri delodajalcu
zaposlen najmanj šest mesecev. 77
Žal pa v določenih primerih prihaja tudi do zlorabe tega soglasja oziroma enotnega dovoljenja.
Pogosto namreč prihaja do sklepanja pogodb o zaposlitvi s tujimi delavci, ki se jih potem v
najkrajšem možnem času napoti na delo v Nemčijo, Avstrijo, Skandinavijo ali države
Beneluksa. V večini primerov se to dogaja zaradi dejstva, da je v Sloveniji, kljub določenim

71

Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT; Uradni list RS, št. 47/15), 1. točka 2. odstavka
21. člena
72
Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT; Uradni list RS, št. 47/15) , 2. točka 2. odstavka
21. člen
73
Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT; Uradni list RS, št. 47/15), 3. točka 2. odstavka
21. člena
74
Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT; Uradni list RS, št. 47/15) , 3. odstavek 24. člena
75
Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT; Uradni list RS, št. 47/15) , 5. odstavek 24. člena
76
Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT; Uradni list RS, št. 47/15) , 6. odstavek 24. člena
77
Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT; Uradni list RS, št. 47/15), 3. odstavek 21. člena

30

zaostritvam, še vedno lažje pridobiti enotna dovoljenja za delo in prebivanje kot v drugih
članicah.78
5.6.Soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje
V prejšnji točki sem že omenil, da je lahko delavec napoten na usposabljanje s strani tujega
delodajalca in mora zaradi tega delodajalec izpolniti določene pogoje. Zakonodajalec pa je
upošteval tudi možnost, da se lahko tuj delavec zaposli v Sloveniji pri delodajalcu z namenom
usposabljanja ali izpopolnjevanja. V 1. odstavku 25. člena ZZSDT so našteti pogoji, na
podlagi katerih lahko tujec pridobi soglasje k izdaji enotnega dovoljenja na podlagi
usposabljanja ali izpopolnjevanja:


sklenjena pogodba o zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja;



pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice, ali ministrstva glede
programa usposabljanja 79, razen če takšno usposabljanje ali izpopolnjevanje organizira
gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo samo, potem pozitivno
mnenje ni potrebno – organizator in delodajalec, kjer bo tujec upravljal usposabljanje,
skleneta pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja 80;



potrdilo, da tujec še ni bil vključen v podoben program usposabljanja ali
izpopolnjevanja;



da ima delodajalec ali drug naročnik dela, ki ima zaposlene tudi druge delavce,
poravnane vse davčne obveznosti za obdobje šest mesecev ali manj. 81

Usposabljanje lahko traja največ eno leto, z možnostjo podaljšanja za dodatnih šest mesecev.
V določenih primerih se samega programa usposabljanja ne da zaključiti v letu in pol, zato se
izjemoma dovoli, da usposabljanje ali izpopolnjevanje traja dlje časa oziroma do zaključka
celotnega programa.82 Najpogosteje se to zgodi v zdravstvu, kjer specializacija traja več let in
se zato šteje, da je program usposabljanja ali izpopolnjevanja zaključen, ko je zaključena
specializacija.
S takšnim soglasjem ima tujec možnost menjave delovnega mesta pri istem delodajalcu,
možnost menjati delodajalca ali skleniti novo pogodbo civilnega prava le na podlagi novega
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enotnega dovoljenja. V kolikor želi tujec opravljati delo pri dveh ali več delodajalcih pa
Zavod poda soglasje na podlagi pogojev 4. odstavka 19. člena ZZSDT. 83
5.7.Soglasje za individualne storitve tujcev
Pridobi ga lahko tujec, ki ima posebno strokovno znanje za opravljanje določenega dela,
vendar v Sloveniji ni registriran za opravljanje dejavnosti. Za uspešno pridobitev enotnega
dovoljenja ali njegovega podaljšanja mora biti med tujcem in naročnikom storitve sklenjena
pogodba civilnega prava, na podlagi katere se tudi zahteva posebno znanje tujca za uspešno
izvedbo storitve.84
Posebno strokovno znanje tujca se lahko preveri na zahtevo Zavoda s pomočjo pristojne
zbornice, poklicnega združenja ali ministrstva, ki podajo svoje mnenje o znanju tujca. 85
Načeloma Zavod to mnenje pridobi le v primerih, ko obstaja sum, da tujec posebnega znanja
nima.
Dovoljenje je časovno omejeno in sicer na največ tri mesece. V primerih opravljanja dela na
področju znanosti, športa, zdravstva in izobraževanja je dovoljenje omejeno na eno leto.86
5.8.Soglasje za delo zastopnika nad 90 dni
Zastopniki, ki opravljajo delo v Sloveniji manj kot 90 dni v enem koledarskem letu in največ
štirinajst dni skupaj, ne potrebujejo enotnega dovoljenja. Dovolj je, da prijavijo začetek
izvajanja svojega dela pri Zavodu. Tukaj govorim o prijavi kratkotrajnega dela zastopnika, ki
mu Zavod po opravljeni prijavi izda potrdilo. 87
Kadar pa tujec opravlja delo zastopnika v Sloveniji več kot 90 dni v enem koledarskem letu,
mora pridobiti soglasje Zavoda. Na podlagi določb 27. člena ZZSDT poda Zavod soglasje za
zastopnika k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja, v kolikor so izpolnjeni naslednji
pogoji:


delodajalec aktivno posluje, kar pomeni, da je pri njem najmanj šest mesecev pred
vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj
ena oseba, zaposlena za polni delovni čas, da je delodajalec kot posameznik registriran
za opravljanje dejavnosti in je najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge vključen v
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obvezna socialna zavarovanja ter je imel zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge
mesečne prilive v višini 10.000 €;88


da ima poravnane vse davčne obveznosti;



da je zastopnik vpisan v ustrezen register;



da je s strani delodajalca ali naročnika dela podpisana pogodba o zaposlitvi ali druga
civilno pravna pogodba;



in da ni porabljena letna kvota soglasij k enotnemu dovoljenju, ki je določena s strani
slovenske vlade.89

V kolikor je delodajalec registriran manj kot šest mesecev, se šteje kot aktivno podjetje, v
kolikor je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 € v dejavnost, ki jo bo
opravljal tujec. 90
Zakon določa, da lahko Zavod izda eno soglasje, v kolikor delodajalec ali samostojni
podjetnik zaposluje do vključno 10 oseb. 91 Ko zaposluje od 11 do 50 oseb, pa lahko Zavod
izda dve dovoljenji. 92 Ti dve omejitvi veljata tudi za slovenske podružnice tujih podjetij.
V 4. poglavju sem že poudaril, da so novi strožji pogoji pri pridobitvi soglasja oziroma
enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za zastopnika nad 90 dni zelo dobrodošli in
pomenijo velik korak k preprečevanju zlorab tega dovoljenja. Kljub temu pa se tujci ob
pomoči slovenskih podjetij uspešno izognejo tudi tem dodatnim pogojem. Tujci tako kupijo
stroj ali kaj drugega v vrednosti 50.000 € in s tem hitro izpolnijo pogoj, da je njihovo podjetje
aktivno. Nekateri se znajdejo tudi drugače in preprosto kupijo večinski delež v že obstoječem
podjetju, ki ga predhodno prav za določene tujce ustanovi slovenski državljan.
5.9.Soglasje za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu
Tujec lahko opravlja sezonsko delo na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, če v enem
koledarskem letu takšno delo ne presega 90 dni. 93 Drugače lahko delo opravlja le na podlagi
enotnega dovoljenja, ki je izdano na podlagi soglasja za sezonsko delo. 94 Sezonski delavec
lahko v različnih časovnih obdobjih pri istem ali več delodajalcih pridobi več soglasij, vendar
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skupno trajanje soglasij ne sme presegati šest mesecev v enem koledarskem letu. Izjemoma se
lahko enotno dovoljenje podaljša, če je pri vlogi za podaljšanje priloženo mnenje zbornice,
pristojne za kmetijstvo in gozdarstvo, da je prišlo do izrednih pridelovalnih pogojev ter
pogodba o zaposlitvi ali civilna pogodba za predmetno obdobje. Možno je, da Zavod poda
eno soglasje za več časovnih obdobij in tako ni potrebno za navedena časovna obdobja
pridobivati novih soglasij s strani Zavoda.95
Kljub temu, da državljan tretje države nima neposrednega stika s Zavodom za zaposlovanje,
vidimo, da ima ta zelo pomembno vlogo pri odločanju odobritve posamezne prošnje za izdajo
enotnega dovoljenja. Brez njegovega soglasja v večini primerov ne gre, kar pomeni, da se
postopek podaljša, hkrati pa lahko pride tudi do večjih zamud, kot pa če bi o vsem odločal le
en organ. Tako bi zadostili zakonskemu pogoju, da mora biti dovoljenje izdano v roku trideset
dni od prejema popolne vloge.

6. Predpisi Evropske unije na področju zaposlovanja tujcev
Evropska unija (EU) se trudi s pomočjo direktiv in nekaterih uredb poenotiti vprašanja
zaposlovanja tujcev iz tretjih držav v vseh članicah, s čimer bi preprečila prevelike razkorake
med članicami in seveda omogočila tujcem, da bodo lažje našli odgovore o možnosti
zaposlitve v posamezni članici. Zaveza, da bi EU morala zagotoviti pravičnejšo obravnavo
državljanov tretjih držav, da bi jih morale države članice EU bolje vključevati in jim podeliti
pravice in obveznosti, ki bodo primerljive pravicam in obveznosti državljanov EU, izhaja iz
srečanja Evropskega Sveta v Tampereju v oktobru leta 1999.96 V tem poglavju bom le na hitro
povzel bistvene direktive, ki so bile prenesene v Zakon o tujcih in Zakon o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev.
Glede na spremembe naše zakonodaje je ena najpomembnejših Direktiva Evropskega
parlamenta in Sveta 2011/98/EU z dne 13. 12. 2011 o enotnem postopku obravnavanja vloge
za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države
članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi
članici. Namen direktive je bil olajšati postopke, ki so jih poznale članice EU in vpeljati
enoten postopek obravnavanja vlog državljanov tretjih držav. S tem se je postopek poenostavil
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in hkrati postal bolj učinkovit za priseljence kot za delodajalce, hkrati pa je omogočal lažji
nadzor nad priseljevanjem. 97
Že pred sprejetjem Direktive Sveta 2011/98 v letu 2011 je bilo sprejetih nekaj zelo
poglavitnih direktiv, ki so državljanom tretjih držav prinesle pomembnih pravic in tudi
obveznosti. Direktiva Sveta 2003/86/ES, z dne 22. 9. 2003 o pravici do združitve družine, je
uredila potek združevanja družin, saj večina držav ni imela posebnega postopka, ki bi
omogočal priselitev družine v državo, kjer je že zaposlen eden od partnerjev. Združitev
družine je potrebna, saj pomaga ustvariti družinske vezi ter olajša vključevanje državljanov
tretjih držav v novo okolje. 98 Na podlagi kakšnih pogojev bo potekala združitev družine, uredi
vsaka članica posebej, direktiva določi splošne pogoje združitve.
V letu 2004 je Svet sprejel dve direktivi in sicer Direktivo Sveta 2004/81/ES, z dne 29. 4.
2004, o dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali
so jim pomagali pri nezakoniti priselitvi in, ki sodelujejo s pristojnimi organi ter Direktivo
Sveta 2004/114/ES, z dne 13. 12. 2004, o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za
namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela. Želeli
so torej urediti dve pomembni tematiki. Ključni podatek je, da se prva direktiva uporablja za
državljane držav zunaj EU, ne glede na to, kako so vstopili v članico EU. Dovoljenje se lahko
izda tudi mladoletnim, v kolikor to dopušča nacionalna zakonodaja. Žrtvam se mora nuditi
dovoljenje za začasno prebivanje veljavno najmanj šest mesecev, ki imetniku omogoča dostop
do trga dela, izobraževanja, ali usposabljanja. 99 Seveda mora žrtev sodelovati pri preiskavi ter
hkrati ne sme imeti več stikov z osumljenimi storilci. Torej mora pokazati željo, da si želi
novega življenja in novih možnosti.
Cilj druge direktive iz leta 2004 je, da bi EU postala središče za študij in poklicno
usposabljanje. Želja je bila in še vedno ostaja, da bi se pretok državljanov iz tretjih držav v
Unijo za namene študija povečal, kar bi predvsem dosegli z usklajeno nacionalno zakonodajo
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držav članic na področju vstopa in bivanja tujih študentov.100 Poleg tega pa možnost študija v
državah članicah za državljane tretjih držav pomeni tudi lažje kasnejše iskanje zaposlitve in v
večini držav tudi možnost, da po končanem šolanju pridobijo dovoljenje prebivanja za
namene iskanja zaposlitve za dodatnih šest mesecev. Veliko držav članic se namreč sooča s
pomanjkanjem določenega kadra na trgu dela in imajo tako cilj, da tujcem tretjih držav, ki so
se šolali v članici EU pomagajo najti delo v okolju, kjer so se šolali.
Z Direktivo Sveta 2005/71/ES, z dne 12. 10. 2005, o posebnem postopku za dovolitev vstopa
državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja, so želeli znanstvenikom in
raziskovalcem omogočiti lažji dostop do trga dela. Napovedi v letu 2005 so namreč govorile,
da bo EU v prihodnjih letih potrebovala veliko število raziskovalcev. V namene financiranja
raziskovanj so določili nameniti 3 % BDP, s čimer bi povečali privlačnost znanstvenih
poklicev med mladimi. 101
S sprejetjem Direktive Sveta 2009/50/ES, z dne 25. 5. 2009, o pogojih za vstop in prebivanje
državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve, je EU širila svoje želje po
čim boljšem in kakovostnem zaposlitvenem kadru, ne le na znanstvenem in raziskovalnem
področju, ampak tudi na visoko kvalificiranih delovnih mestih. Dejstvo je namreč, da Evropa
v primerjavi z Združenimi državami Amerike, Kanado, Avstralijo in drugimi razvitimi
državami izgublja boj pri privabljanju visoko kvalificiranih delavcev. Poleg tega Evropo pesti
pomanjkanje delovne sile na več področjih. Posledično je bila sprejeta tudi omenjena
direktiva, ki govori seveda o modri karti EU.102
Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 18. 6. 2009, o minimalnih
standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov
tretjih držav, postavlja temelje reševanja problema nezakonito prebivajočih državljanov tretjih
držav v posameznih članicah EU in njihove zaposlitve pri delodajalcu. Direktiva se ne ukvarja
s problematiko, da državljan tretje države prebiva v eni od članic na podlagi veljavnega
dovoljenja za prebivanje in opravlja delo na črno, ampak jo zanima le reševanje problema
nezakonitega priseljevanja. Direktiva razjasni dolžnosti delodajalcev, po drugi strani pa
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sankcije in ukrepe v primeru pomoči nezakonitim priseljencem pri kršenju zakonov in
predpisov.103
Pri branju uvodnih delov direktiv lahko hitro ugotovimo, da EU pri reševanju problematike
zaposlovanja državljanov tretjih držav vedno želi rešiti odprta vprašanja ter z vsako
spremembo in novo direktivo skuša urediti pravice, obveznosti tujcev, kot jih tudi zaščititi.
Veliko je poudarka na reševanju vprašanj, ki se nanašajo na njihovo priseljevanje in iskanje
zaposlitve. EU se zaveda, da s približevanjem zakonodaje tujcem omogoča njihovo lažje
zaposlovanje v članicah EU, hkrati pa rešuje tudi težave, s katerimi se soočajo vse članice, tj.
pomanjkanje usposobljenega, visoko kvalificiranega kadra na domačem trgu dela.

7. UPORABA ZZSDT in ZTuj V PRAKSI
Pri pisanju, raziskovanju in pregledovanju sprememb, ki jih je prinesel Zakon o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujce, se mi je postavilo nekaj vprašanj, na katera sem skušal najti
odgovore.
Že v samem začetku sem se obrnil na Zavod za zaposlovanje z vprašanjem, koliko se je sam
postopek pridobitve enotnega delovnega dovoljenja za prebivanje in delo skrajšal. Sam
postopek se je res skrajšal, večinoma Zavod izda soglasje v roku trideset dni od prejema
popolne vloge. Seveda je kakšen mesec kot posledica večjega števila vlog povprečje rahlo
višje, še posebej v poletnih mesecih, ko veliko ljudi odide na dopust, kar posledično pomeni,
da se zadeva odloči kakšen dan kasneje. Žal so pogosti primeri, kjer odločanje traja precej dlje
kot to predvideva zakon, včasih tudi več kot dva meseca. Največkrat prosilec ni oddal
popolne vloge in tekom postopka pride do ugotovitve, da določeni dokumenti ne ustrezajo
zahtevam. Tujca je potrebno pozvati na dopolnitev vloge, zaradi česa se postopek podaljša.
Torej tudi v praksi se skušajo približati standardu, da je odločitev glede vloge tujca izdana v
tridesetih dneh od prejema popolne vloge.
Poleg samega postopka odločanja na prvi stopnji pa lahko za precejšnje podaljšanje postopka
poskrbi tudi morebitni upravni spor, ki ga mora prosilec enotnega dovoljenja sprožiti, v
kolikor se ne strinja z odločitvijo pristojnega organa. Omenil sem že, da upravni spor res
pomeni večjo varnost, vendar je potrebno v primerih odločanja o enotnem dovoljenju za
prebivanje in delo upoštevati tudi razumen rok odločanja. V mnogih primerih odločanje traja
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eno leto, kar za tujega državljana pomeni veliko težavo. Poiskati mora strokovno pomoč pri
odvetniku, ki seveda stane, hkrati pa mora v obdobju odločanja poskrbeti, da bo imel sredstva
za preživljanje sebe in svoje družine.
Kot sem napisal, je velik problem izpolnjevanje davčnih obveznosti, predvsem ko govorimo o
poravnanih davčnih obveznosti delodajalca, ki želi zaposliti tujca iz tretje države. V teoriji
mora po trenutno veljavni zakonodaji imeti delodajalec poravnane vse davčne obveznosti na
dan, ko je bila oddana vloga za pridobitev enotnega dovoljenja. Tak pogoj je zelo strog, saj se
v vsakdanjem življenju hitro zgodi, da v času oddaje vloge ni izpolnjen. Delodajalec ga
izpolni šele v času do dokončne izdaje vloge. Ravno zaradi tega je v pripravljenemu predlogu
spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev že predvidena
sprememba določbe, ki določa, da mora delodajalec na dan oddaje vlogei izpolnjevati davčne
obveznosti. Po novem bo imel delodajalec čas za poravnavo svojih obveznosti celotno
obdobje odločanja Zavoda o vlogi. 104
V sodni praksi najdemo primer, ki potrjuje zgornjo ugotovitev o strogosti pogoja o poravnanih
obveznostih delodajalca. Najprej je pristojni organ zavrnil vlogo tujca za podaljšanje enotnega
dovoljenja za prebivanje in delo tujca v Sloveniji ter od njega zahteval odhod iz države v roku
petnajstih dni. Spor je obravnavalo Upravno sodišče, kjer je s sodbo II U 99/2016 potrdilo
odločitev pristojnega organa, da zaradi neporavnanih davčnih obveznosti delodajalca vlogo
zavrne, saj tožeča stranka ni uspela ovreči ugotovitev Zavoda za zaposlovanje z nasprotno
trditvijo. Ne glede na to, kako se je omenjeni primer razpletel, se mi je zdelo zanimivo dejstvo,
da je tožeča stranka navajala celo preplačila v omenjenem obdobju odločanja organa, kar je
dokazala tudi z izpiski iz e-davkov. Ne glede na preplačila delodajalca je tako Zavod kot tudi
sodišče upoštevalo le dejstvo, da na dan oddaje vloge ni imel poravnanih vseh zahtevanih
obveznosti. 105
Pri uporabi določb zakonov pride velikokrat do drugačnih interpretacij določenih določb
zakona. Na podlagi pogovora z izkušenimi pravniki sem bil opozorjen na navidezno zelo
jasno določbo, ki pa je v praksi prinesla kar nekaj zapletov. Govorim o 1. alineji 4. točke 1.
odstavka 17. člena ZZDST, ki pravi, da delodajalec aktivno posluje, »če je pri delodajalcu
104

Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, prva
obravnava, EVA 2016-2611-0035.22.8.2016. 7 stran. Dostopno na
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D
=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F66e0c2d489
455640c12580250042bb83%3FOpenDocument&cHash=682dcd9a4eec5b342fd24ca6f3d45e16, 10. 12. 2016
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Upravno sodišče Republike Slovenije, Sodba II U 99/2016 z dne 15.9.2016
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najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna
zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za polni delovni čas«. V navedenem primeru si je
Zavod za zaposlovanje razlagal, da mora biti v celotnem obdobju šestih mesecev zaposlena
ena oseba za polni delovni čas. Pri tem ni predvidel možnosti, da lahko ima delodajalec v
navedenem obdobju zaposleni dve osebi za polni delovni čas in sicer prvo v prvi polovici in
drugo v drugi polovici šestmesečnega obdobja, kar ravno tako pomeni, da je imel celotno
obdobje šestih mesecev zaposleno najmanj eno osebo za polni delovni čas. Ker takšne
možnosti razlaganja zakonske določbe Zavod ni predvidel, je zavrnil nekaj vlog za zaposlitev
tujca pri podjetju, ki je imelo v obdobju šestih mesecev zaposlenih več oseb za polni delovni
čas, vendar nikoli več kot eno naenkrat. K sreči je kasneje prišlo do rešitve dotične težave.
V 4. poglavju sem že omenil, da v Sloveniji prihaja do zlorab enotnih dovoljenj za prebivanje
in delo, saj si jih državljani tretjih držav priskrbijo z namenom, da bodo lahko iskali delo v
drugih državah EU. Ob tem bi izpostavil primer, ki se je zgodil na slovenski obali, kjer so
koprski kriminalisti zaključili preiskavo zoper zakonca, ki sta štiriindvajsetim tujcem v
daljšem časovnem obdobju pomagala pridobiti enotna dovoljenja za prebivanje in delo. V
zameno za plačilo sta jim na območju Slovenije ustanovila podjetja in uredila vso potrebno
dokumentacijo za prebivanje in delo. Tujci, ki so prihajali iz Rusije, so tako pridobili možnost
dela v državah EU, potovanj brez vizuma kot tudi nakup nepremičnin. 106 Omenjeni primer žal
ni osamljen, s takšnimi težavami se ne soočamo le v Sloveniji, ampak imajo podobne težave
tudi v Italiji. V začetku leta 2017 so razkrili kriminalno družbo, ki je več tisoč priseljencem
prodala ponarejena delovna dovoljenja, s katerimi so lahko zaprosili za dovoljenje za bivanje
v Italiji kot tudi drugod po EU.107
Omeniti velja tudi dejstvo, da na področju izdaje enotnih dovoljenj primanjkuje sodne prakse
ali jasnih navodil, kako v določenih spornih primerih odločati. Pogosto namreč prihaja do
dvojnih meril oziroma standardov, ko na dveh upravnih enotah v skoraj identičnih primerih
pride do dveh popolnoma nasprotnih odločitev. Niso namreč redki primeri, ko upravna enota
v enem kraju izda enotno dovoljenje tujcu, kljub temu, da v času oddaje prošnje delodajalec
ni imel poravnanih vseh davčnih obveznosti, ampak jih je poravnal tekom odločanja, medtem
ko na drugi upravni enoti v takšnih primerih ne dopuščajo izjem in takšne prošnje brez izjeme
zavračajo. Kar pomeni, da če ima tujec srečo, lahko pride do enotnega dovoljenja brez večjih
106

Primorske novice. »Zakonca iz Ankarana tujcem urejala fiktivna delovna dovoljenja«.18.2.2017. Dostopno
http://www.primorske.si/Novice/Kronika/Zakonca-iz-Ankarana-tujcem-urejala-fiktivna-delovno, 5. 6. 2017
107
Primorske novice; »Policija razbila združbo, ki je priseljencem prodajala lažna delovna dovoljenja«. 20. 2. 2017
Dostopno na http://www.primorske.si/Novice/Svet/Policija-razbila-zdruzbo-ki-je-priseljencem-prodaj, 5. 6. 2017
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težav, lahko pa se zgodi, da bo moral svojo vlogo večkrat dopolnjevati in bo postopek zaradi
tega trajal tudi en mesec dlje.

8. Kako je urejeno zaposlovanje tujcev iz tretjih držav v
nekaterih drugih evropskih državah
8.1.

Avstrija

V Avstriji je postopek zaposlitve državljana tretjih držav v marsičem podoben slovenskemu,
kar je posledica upoštevanja predhodno omenjenih direktiv (npr. Direktive 2011/98/EU),
katerih namen je predvsem urediti status tujca v članicah EU in hkrati omogočiti tujcem
tretjih držav podobno obravnavo v vseh državah članicah.
Javni zavod za zaposlovanje v Avstriji preverja ali državljani tretjih držav izpolnjujejo vse
potrebne pogoje in odloča, kdo lahko pridobi dovoljenje za prebivanje in delo. Osnove
podatke lahko tujci pridobijo na uradnih spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje kot tudi na
uradnih straneh Urada za imigracije oziroma priseljevanja »Migration.gv.at«.
Tako kot v Sloveniji tudi v Avstriji velja, da mora tujec prvo prošnjo za pridobitev dovoljenja
za delo in prebivanje oddati na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v svoji državi.
Obstaja nekaj izjem, ko je možno oddati vlogo v sami Avstriji. Takrat vlogo odda bodoči
delodajalec.
Poleg tega lahko vlogo v Avstriji oddajo:
-

osebe, ki lahko vstopijo v državo brez posebnega vizuma;

-

osebe, ki že imajo prijavljen naslov prebivanja v državi;

-

osebe, ki imajo status iskalca zaposlitve z vizo za zelo visoko kvalificirane delavce
»Jobseeker Visa for very highly qualified workers«;

-

osebe, ki so uspešno zaključile šolanje na avstrijskih univerzi in lahko podaljšajo
bivanje za šest mesecev z namenom iskanja zaposlitve.

Vsi lahko oddajo vlogo pri pristojnem organu v Avstriji. 108 Znotraj Avstrije lahko svojo prvo
dovoljenje pridobijo tudi njihovi družinski člani.

108

Migration.gv.at; Frage&Antworten – sklop vprašanj Antragstellung; Dostopno na
http://www.migration.gv.at/de/fragen-antworten/ , 25. 4. 2017
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Avstrija pozna tako imenovano »rdeče-belo-rdečo karto« ali »Rot-Weiß-Rot – Karte«, ki je
kombinacija dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za zaposlitve. Do nje so upravičeni tisti,
ki imajo znanja ter sposobnosti, ki jih Avstrija potrebuje. Avstrija namreč želi privabiti
predvsem višje kvalificirano delovno silo oziroma kadre, ki imajo znanja deficitarnih poklicev.
Glede na povedano, je pri tem precej strožja kot Slovenija, ki sprejema tudi nižje kvalificirane
delavce.
Posameznik, ki želi pridobiti zaposlitev v Avstriji in ne ve, če ustreza pogojem, ki jih zahteva
Zavod za zaposlovanje, si lahko pomaga s tako imenovano aplikacijo »points calculator«, ki
tujcu pomaga izračunati, kolikšno število točk dosega glede na njegovo izobrazbo, delovne
izkušnje, starost posameznika in znanje jezika. 109 Uporablja se predvsem pri računanju točk,
ko govorimo o zelo visoko izobraženi delovni sili, delovni sili iz deficitarnih poklicev ter
drugi ključni delovni sili. 110 Zanimiva je zahteva po določeni stopnji znanja nemščine
oziroma vsaj angleščine, česar v slovenski zakonodaji nisem zasledil. Dovolj je sicer že
osnovno znanje nemščine (raven znanja jezika A1) oziroma neodvisna uporaba jezika (raven
znanja jezika B1). 111 Slednje se mi zdi zelo pomembno, saj veliko tujcev, ki pridejo iskati delo
v Slovenijo teh kriterijev ne izpolnjuje, večina jih ima probleme že s sporazumevanjem v
angleščini. Določeno znanje jezika bi bil dobrodošel pogoj tudi pri nas, predvsem zaradi lažje
komunikacije tujcev samih kot tudi posameznikov, ki so s tujci dnevno v kontaktu. Omeniti
velja, da omenjena aplikacija ni popolnoma zanesljiva in je večinoma le orientacija iskalcev
dela, v kolikšnem obsegu sploh izpolnjujejo zahtevane pogoje.
Na vladnem migracijskem portalu so predstavljene vrste priseljevanja, ki so različno časovno
omejene in dostopne. Imigracijski organ je tudi zadolžen za preverjanje, ali tujec izpolnjuje
vse pogoje, in izda končno soglasje k izdaji dovoljenja za prebivanje in delo.
Najpogosteje uporabljena kombinacija dovoljenja za delo in prebivanje je izdana v obliki
kartice »Rot-Weiß-Rot – Karte« ali »rdeča-bela-rdeča karta«. Velja za zelo prožni sistem, s
katerim omogočijo lažje priseljevanje delavcev iz tretjih držav in njihovih družin, pri čemer je
cilj stalna oziroma dolgoročna naselitev v Avstriji. Delovati je začel 1. 7. 2011. Izda se za
obdobje enega leta, pri čemer mora prosilec karte imeti dogovorjeno službo pri določenemu
109
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delodajalcu. V kolikor prosilec oziroma imetnik omenjene karte pred potekom enega leta
menja službo, potem mora pridobiti novo »rdeče-belo-rdečo karto«. Zahtevano je, da ima
vsak prosilec zagotovljene dohodke ali druga sredstva za preživljanje. Tako preprečujejo
zatekanje oziroma izkoriščanje socialne pomoči lokalne oblasti.

112

Zakon o splošnem

socialnem zavarovanju Avstrije določa minimalne mesečne dohodke, ki veljajo tudi za
prosilce »rdeče-bele-rdeče karte.« Urejeno mora imeti zdravstveno zavarovanje in seveda
primerno nastanitev v skladu z lokalnimi standardi.
Rdeče-belo-rdečo karto lahko pridobijo naslednji tujci, in sicer:


zelo visoko kvalificirani delavci so tisti tujci, ki dosežejo najmanj 70 točk od 100
možnih po posebni razpredelnici točkovanja (»points calculator«), kar pomeni, da ima
odlične kvalifikacije, delovne izkušnje, odlično znanje jezika, upošteva pa se celo
plača, ki jo je prejemal v preteklosti. Tujec, ki izpolnjuje te pogoje ima posebno
ugodnost, saj lahko zaprosi tudi za

šestmesečni vizum, v času katerega išče

zaposlitev;113


usposobljeni delavci deficitarnih poklicev so delavci, ki so usposobljeni za delo na
področjih, kjer primanjkuje kadra. Deficitarne poklice vsako leto določi minister za
delo ob posvetovanju z ministrom za gospodarstvo in se spreminjajo glede na potrebe
trg dela. V letu 2017 je na primer določenih enajst deficitarnih poklicev. Poleg dejstva,
da tujec izpolnjuje znanja enega od deficitarnih poklicev, mora doseči najmanj 50 točk
od 75 možnih. Bodoči delodajalec pa mu mora zagotoviti vsaj minimalno plačo, ki je
določena z zakonom ali kolektivno pogodbo. Izdaja karte je v tem primeru mogoča le
za dvanajst mesecev;114



drugi ključni delavci se lahko tako kot delavci deficitarnih poklicev zaposlijo za
dvanajst mesecev na podlagi omenjene karte. V tem primeru ne gre za deficitarni
poklic, pomembno pa je, da v času obravnavanja prošnje za pridobitev rdeče-belordeče karte v sistemu brezposelnih oseb ni osebe, ki bi imela zahtevana znanja
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bodočega delodajalca. Zavod za zaposlovanje torej opravi preizkus trga dela. Bodoči
delodajalec mora plačati najmanj minimalno zakonsko določeno mesečno plačo in
sicer osebam pod trideset let v višini bruto zneska 2.430,00 € na mesec oziroma, v
kolikor gre za starejšo osebo od trideset let, plačo v višini bruto zneska 2.916,00 €.
Tudi ključni delavec mora doseči najmanj 50 točk od 75 možnih; 115


diplomanti avstrijskih univerz in dijaki visokih šol lahko v skladu z Zakonom o
zaposlovanju tujcev (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG) zahtevajo dovoljenje
za zaposlitev, pri čemer mora biti vloga za zaposlitev vložena pri javnih zavodih za
zaposlovanje s strani delodajalca. Že v času šolanja lahko študentje ali dijaki delajo
določeno število ur na teden. V večini teh primerov je potreben preizkus trga dela, kjer
se preveri, če je na Zavodu za zaposlovanje že prijavljena oseba, ki ima podobne
sposobnosti kot diplomant ali dijak, ki je oddal vlogo za dovoljenje za zaposlitev. Brez
preizkusa trga dela pa se izda dovoljenje za delo, če so študenti zaposleni za manj kot
deset ur na teden oziroma za manj kot dvajset ur na teden, v kolikor so uspešno
zaključili program izobraževanja ter diplomirali na prvi stopnji. 116



Državljani tretjih držav lahko po zaključku dodiplomskega študija ali izobraževalnega
programa za mojstra zaprosijo za dovoljenje prebivanja v Avstriji za nadaljnjih šest
mesecev, z namenom iskanja zaposlitve. V kolikor državljan tretje države v šestih
mesecih na Zavod za zaposlovanje predloži ponudbo pogodbe o zaposlitvi pri
določenem delodajalcu, ki ustreza ravni kvalifikacij in potrjuje, da bo prejemal
2.241,00 € bruto plače, potem se brez dodatnega preverjanja trga dela izda rdeče-belordeča karta.117



V primeru samozaposlenih ključnih delavcev avstrijska zakonodaja ne pozna
točkovanja kot sem ga omenil prej. Postavlja pa nekatere druge pogoje, med drugim
daje velik poudarek na dejstvu, da mora samozaposleni tujec ustvarjati
makroekonomske koristi. To pomeni, da njegovi dohodki niso dovolj le za njegovo
lastno delovanje, ampak poleg tega ustvarja še dodano vrednost za regijo, kjer deluje.
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Pomembno je, da tujec trajno prenese investicijski kapital v Avstrijo, da bo ustvarjal
nova delovna mesta oziroma bo ščitil že obstoječa. Samozaposlena ključna oseba
mora svoje znanje deliti z drugimi ali uvajati novo tehnologijo. V začetku se
dovoljenje za delo izda za dvanajst mesecev, ki pa po poteku tega obdobja lahko
preraste v dovoljenje za stalno prebivanje (»Niederlassungsbewilligung«), če so
izpolnjeni vsi zahtevani pogoji. 118
Rdeče-belo-rdečo karto je mogoče ob izpolnjevanju določenih dodatnih pogojev razširiti na
Rdeče-belo-rdečo karto plus, ki tujcem tretjih držav omogoča neomejen dostop do trga dela.
Večinoma so do karte plus upravičeni imetniki navadne karte, ki so na podlagi te karte
zaposleni najmanj deset mesecev v zadnjih dvanajstih mesecih in v tem času izpolnjujejo vse
pogoje za pridobitev navadne rdeče-belo-rdeče karte. Do nje so upravičeni tudi imetniki
modre karte EU. Ustrezati morajo pogojem za pridobitev modre karte EU vsaj v
enaindvajsetih od zadnjih štiriindvajset mesecev. 119 Do nje pa so upravičeni tudi vsi družinski
člani imetnikov rdeče-belo-rdeče karte ali modre karte EU. Veljavnost je omejena na eno leto,
kar pa ne velja za tujce, ki so se v Avstrijo priselili in dobili dovoljenje za prebivanje za
najmanj dve leti. Takrat imajo možnost pridobiti rdeče-belo-rdečo kartico za tri leta, ob tem pa
morajo izpolnjevati pogoje modula 1 Sporazuma o integraciji. 120
Zanimivo se mi zdi, da v Avstriji poznajo dva podobna instituta zaposlovanja tujcev iz tretjih
držav. Oba sta namenjena visoko kvalificiranim delavcem. Govorim o rdeče-belo-rdeči karti
in seveda institutu, ki je poznan v vseh državah EU – modri karti EU. Njuna uporaba se ne
ujema povsem, čeprav sta namenjeni najbolje izobraženim tujcem iz tretjih držav, ki so
končali študij na univerzi ali drugo terciarno izobraževanje, dolgo najmanj tri leta. Glavna
razlika je predvsem v tem, da mora tujec, ki vlaga vlogo za modro karto EU, imeti pogodbo
za zaposlitev, ustrezno njegovi izobrazbi ter usposobljenosti, v trajanju najmanj enega leta in
bo prejemal plačo najmanj v višini 1,5-kratnika povprečne bruto letne plače (npr. za leto 2017
to pomeni mesečno bruto plačo v višini najmanj 4.266,00 €), hkrati pa na Javnem zavodu za
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zaposlovanje ni enako usposobljenih delavcev. Slednje pomeni, da je potrebno opraviti
preizkus trga dela. 121
Pritožbeni organ je zvezno Ministrstvo za notranje zadeve, zoper (ne)soglasje organa,
pristojnega za zaposlovanje pa je možna pritožba pri regionalnem organu za zaposlovanje. 122
V letošnjem letu se v Avstriji prav na področju rdeče-belo-rdeče karte uvajajo spremembe na
podlagi ugotovitev, da trenutna ureditev ne privabi dovolj kvalificiranih delavcev iz tretjih
držav. Večina tujih delavcev glede na analize izhaja iz držav EU. Veliko pove tudi podatek, da
je rdeče-belo-rdečo karto v letu 2016 prejelo le 1.640 tujcev, ki niso državljani držav EU,
modro karto pa le 260.123 Število izdanih kart je tako precej nižje od ciljev, ki so jih zastavili v
letu 2011, ko je bila sprejeta rdeče-belo-rdeča karta. Takrat so predvidevali, da bodo letno
izdali 8.000 takšnih dovoljenj. 124 S spremembami bodo odpravili nekaj administrativnih ovir
ter s tem poenostavili dostop do rdeče-belo-rdeče karte. Novost bo tudi ločena kategorija, na
podlagi katere bodo lahko državljani tretjih držav pridobili delovno dovoljenje kot
ustanovitelji »start up« podjetja. Poleg tega pa bo spremenjen tudi sistem točkovanja pri
deficitarnih poklicih, saj je trenutni sistem točkovanja prestrog do določenih starostnih
skupin. 125
Glede na povedano, vidimo, da ima Avstrija uporabniku prijazne spletne portale, kjer lahko
tujci najdejo vse potrebne informacije, dostopne v nemščini in angleščini. Določene strani pa
se tujcem približajo celo s prevodi spletnih portalov v več različnih jezikov. Zelo priročna je
tudi aplikacija kalkulatorja točk, ki tujcem pomaga pri računanju točk za uspešno pridobitev
dovoljenja rdeče-belo-rdeče karte. Menim, da bi tudi Slovenci morali več poudarka nameniti
znanju tujih jezikov, saj večina državljanov tretjih držav, ki iščejo delo v Sloveniji, tuje jezike
slabo govori, kar pomeni veliko težavo pri sporazumevanju. V kolikor bo zaposlitev trajala le
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eno leto, je po mojem mnenju težko pričakovati, da se bo tujec naučil našega jezika, vendar bi
mu znanje nekaterih osnov zelo olajšalo življenje pri nas.

8.2.

Nemčija

Nemčija je država, ki ima velik pomen za evropsko gospodarstvo. Večina evropskih držav je
odvisna od njene proizvodnje ter gospodarstva, kar velja tudi za Slovenijo. Je dežela z željo
po tuji delovni sili, saj na domačem trgu dela zaradi starajočega se prebivalstva in širjenja
domačega gospodarstva ne najde dovolj izobraženega kadra predvsem za deficitarne poklice.
Veliko državljanov Slovenije se odloči, da bo zaposlitev poiskalo v Nemčiji in nič drugače ni
z državljani tretjih držav.
Nemčija ima z določenimi državami sklenjene sporazume, kar pomeni, da državljani
Združenih držav Amerike, Avstralije, Kanade, Izraela, Japonske, Nove Zelandije ter Južne
Koreje pred vstopom v državo ne rabijo pridobiti vize ali drugega dovoljenja. Kljub temu
morajo v primeru prebivanja, ki je daljše od treh mesecev in zaradi zaposlitve, pridobiti tudi
dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve. 126 Državljani drugih držav, ki niso članice EU, pa
morajo dovoljenje za prebivanje oziroma vizum, pridobiti na diplomatskih predstavništvih že
pred vstopom v Nemčijo. Izjema so seveda kratkoročna prebivanja, ki ne presegajo
devetdesetdnevnega bivanja, v katerem koli stoosemdesetdnevnem obdobju.
Tujci, ki želijo dolgoročno bivati v Nemčiji ali želijo tam bivati z namenom redne zaposlitve,
morajo že pred vstopom v državo zaprositi za dovoljenje za stalno prebivanje in možnost
dostopa do trga dela. V takšnem primeru ima tujec podobne pravice pri iskanju zaposlitve kot
domačini, saj ne potrebuje dodatne odobritve pristojnega organa, kar močno pospeši postopek
prijave.127 Gre torej za enak institut kot ga poznamo v Sloveniji, tj. za enotno dovoljenje za
prebivanje in delo, čeprav se uporablja drugačno poimenovanje. Zvezni imigracijski organ je
tisti, ki skrbi za postopek izdaje dovoljenja za prebivanje z namenom zaposlitve, pri čemer
podobno kot v Sloveniji v tem postopku sodeluje tudi Zavod za zaposlovanje, kar pa na
samega tujca ne vpliva. Tujec namreč po načelu »vse na enem mestu« neposredno posluje le z
126

Federal Ministry of Education and Research, Recognition in Germany, Državljani tretjih držav (Citizens from third
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imigracijskim organom in ne tudi z Zavodom za zaposlovanje. Pritožbeni organ je vrhovni
zvezni imigracijski organ. 128
Uredba o zaposlovanju tujcev (Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und
Ausländern (Beschäftigungsverordnung – BeschV)), ki je bila sprejeta 1. 6. 2013, opredeljuje
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, v kolikor se želi tujec zaposliti v Nemčiji. Najpomembnejši
del uredbe je drugi del, ki predstavlja poglavje priseljevanja kvalificiranih delavcev, kamor se,
poleg diplomantov in visoko usposobljenih delavcev, uvrščajo tudi znanstveniki, raziskovalci,
akademski profesorji, zastopniki podjetij ali direktorji kot tudi tujci, ki opravljajo
pripravništvo. 129 Ob tem je potrebno upoštevati še določila Zakona rezidence (Act on the
Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the federal territory) 130, kjer
najdemo pogoje in postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje oziroma vize kot tudi
pogoje za zaposlovanje.
V Nemčiji je mogoče pridobiti zaposlitev kot tujec v naslednjih primerih:


Izjemoma je mogoče pridobiti dovoljenje za prebivanje z namenom iskanja zaposlitve,
ki ne zahteva poklicnih kvalifikacij. Takšne zaposlitve so možne predvsem zaradi
raznih meddržavnih sporazumov. 131 V vseh drugih primerih se lahko izdajo različne
oblike dovoljenja, ki so odvisne od poklicnih kvalifikacij posameznika.



V dokumentu »Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016« lahko vidimo, da je
Nemčija ena redkih držav, kjer se institut modre karte EU nadpovprečno uporablja.
Glede na pridobljene podatke iz leta 2014, so prav v Nemčiji izdali večino prvih
dovoljenj modre karte EU.132 V veljavo je stopila leta 2012 in je namenjena vsem
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tujcem, ki imajo nemško ali tujo univerzitetno izobrazbo, priznano s strani pristojnih
nemških organov. Pogoji za pridobitev so univerzitetna izobrazba, zavezujoča
ponudbo za delo in minimalna letna plača v višini 47.600,00 € ali izobrazba in
usposobljenost za deficitarne poklice, znanstvenike, IT strokovnjake, inženirje,
matematike z minimalno letno plačo 37.128,00 €.133 Tujcu in imetniku omogoča tudi
možnost dela v drugih državah članicah do devetdeset dni brez pridobitve vize v
obdobju njene veljavnosti, kar pomeni večjo prilagodljivost na trgu dela in seveda tudi
večjo svobodo imetnikov te karte. Modra karta pomeni tudi možnost hitre pridobitve
stalnega naslova za bivanje (»your fast track to settlement permit or permanent
national residence title«). Stalni naslov je mogoče pridobiti, v kolikor visoko
izobražen tuj delavec izpolnjuje pogoje za modro karto EU, tj. vsaj triintrideset
mesecev zaposlitve, in je v tem času vplačeval v pokojninski sklad. V kolikor tujec
izkaže zadostno znanje nemškega jezika (vsaj nivo B1), lahko za stalni naslov zaprosi
že po enaindvajsetih mesecih. 134


V Nemčiji imajo visoko kvalificirani delavci možnost pridobiti dovoljenje za stalno
prebivanje (Permanent Settlement Permit) v posebnih primerih. 135 Visoko kvalificirani
delavci so raziskovalci s posebnimi tehničnimi znanji kot tudi učitelji in znanstveni
delavci s specializiranimi funkcijami, ki delujejo na vodstvenih položajih. 136 Zvezna
agencija za zaposlovanje (Federal Employment Agency) lahko visoko kvalificiranemu
delavcu odobri dovoljenje, če tujec izpolnjuje vse pogoje visoko kvalificiranega
delavca in hkrati njegova zaposlitev ne povzroči škodljivih posledic na trgu dela ali če
tako določa medvladni sporazum oziroma Zvezno ministrstvo za delo in socialne
zadeve.137
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Začasno dovoljenje za prebivanje za namen samozaposlitve je mogoče pridobiti, če so
izpolnjeni gospodarski interesi, da bo dejavnost samozaposlenega pozitivno vplivala
na regionalne potrebe. Dejavnost samozaposlenega mora imeti pozitivne učinke na
gospodarstvo, njegov osebni kapital ali določeno posojilo podjetju pa omogoča
uresničitev poslovne ideje samozaposlenega. Presojajo se različne stvari, kot na primer
izvedljivost poslovne ideje, izkušnje tujca, višina kapitalske naložbe, možnost novih
zaposlitev, usposabljanja novega kadra ter prispevek k inovacijam in raziskavam. 138
Obdobje veljavnosti dovoljenja je omejeno na največ tri leta. V kolikor je
samozaposleni tujec izpolnil vsa pričakovanja in njegovi prihodki zadoščajo
preživljanje tujca in njegove družine, potem se lahko dovoljenje izda tudi po obdobju
treh let. 139 Tujcu se lahko izda takšno dovoljenje tudi v primeru, če so izpolnjeni
pogoji iz mednarodnih sporazumov ali če je tujec uspešno zaključil šolanje na univerzi
v Nemčiji ali v drugi državi in je ta tuja univerza primerljiva z nemškimi
izobraževalnimi ustanovami ali že ima dovoljenje za prebivanje kot raziskovalec ali
znanstvenik. Potem ni nujno, da tujec izpolnjuje zgoraj naštete pogoje, ampak je že
dovolj, da dokaže povezavo med pridobljenim znanjem in dejavnostjo, ki jo želi
opravljati. 140 Za osebe starejše od petinštirideset let velja, da lahko pridobijo
dovoljenje za samozaposlitev le, če imajo zagotovljeno ustrezno starostno
pokojnino.141



Tujci s statusom raziskovalca, imajo na podlagi 20. oddelka Zakona o rezidenci (Act
on the Residence), možnost pridobiti dovoljenje za prebivanje z namenom
raziskovanja. Imeti morajo sklenjen dogovor za izvajanje raziskovalnega projekta z
raziskovalno ustanovo, ki izpolnjuje pogoje posebnega postopka za sprejem
raziskovalcev iz tretjih držav, kot to določa Direktiva 2005/71/ES, z dne 12. 10. 2005,
in se je ta pisno zavezala nositi stroške, ki bi nastali javnim organom v šestih mesecih
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po prenehanju dogovora z tujcem raziskovalcem. 142 Poleg tega mora imeti tujec
raziskovalec zagotovljen način preživljanja s prihodki, ki ne smejo biti manjši od
minimalne mesečne neto plače. Način zagotavljanja teh sredstev ni pomemben, saj je
že dovolj, da ima tujec lastne prihranke. Dovoljenje v tem primeru se izda za obdobje
najmanj enega leta.
Poleg omenjenih skupin Uredba o zaposlovanju tujcev obravnava podobne skupine tujcev, ki
iščejo zaposlitev kot v Sloveniji. Obstaja seznam deficitarnih poklicev, ki jih nemški trg
najbolj potrebuje. Seznam, ki se imenuje pozitivni seznam, ali »Positivliste« 143 pripravi
Zvezna zaposlovalna agencija (Federal Employment Agency). Na seznamu najdemo
predvsem zdravstvene delavce, farmacevte, sanitarne tehnike, mehatronske inženirje,
električne inženirje in mnoge druge. Na podlagi sprememb na področju zaposlovanja, je od
leta 2013 državljanom tretjih držav, ki izpolnjujejo poklicne kvalifikacije enega od
deficitarnih poklicev, omogočen prost dostop do nemškega trga dela. 144
Pri pregledovanju omenjene uredbe sem v 3. delu zasledil slovenski širši družbi manj poznano
»au pair« zaposlitev, ki pa je redna oblika zaposlovanja v zahodnih državah EU. Takšna
zaposlitev je namenjena mladim do sedemindvajsetega leta, ki imajo osnovno znanje
nemščine in želijo to znanje nadgraditi. Takšna oseba se lahko na nek način zaposli pri nemški
družini, kjer je varuška otrok in opravlja gospodinjska dela, v zameno pa prejema določeno
plačilo, oziroma ji je omogočeno življenje v gospodinjstvu te družine. Namen takšne
zaposlitve je predvsem nadgraditi znanje jezika. Tujec v takem primeru lahko pridobi soglasje
za obdobje enega leta.145 Omenjena oblika zaposlovanja je odlična priložnost za vse mlade
tujce, da si pridobijo prepotrebno znanje tujega jezika in v prihodnosti iščejo delo v tuji državi,
ki je morebiti bolj povezano z njihovo izobrazbo.
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Tudi Nemčija ima podobno možnost vize za iskanje dela (»Visa for jobseekers«) kot Avstrija,
ki tujcem omogoča, da najdejo službo v obdobju šestih mesecev. Tudi v Nemčiji potrebuje
državljan tretje države visoko izobrazbo, ki je priznana s strani nemških organov ter mora
imeti dovolj sredstev za preživljanje v času iskanja dela. Ko najde zaposlitev, lahko takoj
zaprosi za modro karto EU ali dovoljenje za prebivanje z namenom dela, ne da bi moral prej
zapustiti državo in svojo prošnjo oddati na predstavništvu Nemčije v domači državi. 146
V samem začetku predstavitve nemškega sistema zaposlovanja tujcev iz tretjih držav sem že
povedal, da se Nemčija zaveda svojega problema starajočega se prebivalstva in pomanjkanja
delovne sile na posameznih področjih, zaradi česar si želi privabiti čim več kvalificirane
delovne sile iz drugih držav članic kot tudi državljane tretjih držav. V želji, da bi se
kvalificiranim tujim iskalcem dela v Nemčiji še bolj približali in jim omogočili vse koristne
informacije na enem mestu, so ustanovili portal oziroma program »Make it in Germany«. Na
spletnem portalu so navedeni vsi koristni podatki, ki tujcem omogočajo lažje načrtovanje in
pripravo pri iskanju službe. Portal dobro predstavlja Nemčijo, pogoje za pridobitev vizuma,
dovoljenj za delo ter kakšna izobraževanja in usposabljanja so na voljo. Podobno kot na
avstrijskih uradnih straneh tudi na tej strani najdemo razne hitre ankete, ki posamezniku
pomagajo pri odločanju, kakšno vizo ali dovoljenje mora pridobiti pred vstopom v državo, da
mu bo omogočeno čim boljše izhodišče za iskanje dela ali kasnejše menjave službe. Poleg
same možnosti iskanja službe stran ponuja tudi dodatne možnosti študija, izobraževanja,
usposabljanja, opravljanja prakse in seveda učenja nemškega jezika. Njihov cilj tako ni le
pridobiti že usposobljeno delovno silo, ampak so pripravljeni tujce tudi sami dodatno
izobraziti in usposobiti za delo. Omenjena stran je namenjena tako iskalcem dela kot tudi
podjetjem, ki iščejo točno določen kader za uspešno delovanje svojega podjetja, takšnega
kadra pa med domačimi zaposlenimi ne najdejo. Hkrati pa podjetja spodbuja, da mislijo
globalno, iščejo rešitve svojih problemov tudi zunaj domače države ter jim nudi prikaz
uspešne prakse z video materialom.
Nemčija je glede na povedano manj stroga kot Avstrija, saj recimo posebnega znanja jezika ne
zahteva. Ravno tako pa je pomembna izobrazba oziroma usposobljenost tujca, ki išče delo v
Nemčiji. Razlika je mogoče v tem, da lahko v redkih primerih delo pridobijo tudi
nekvalificirani delavci, v kolikor izpolnjujejo določene pogoje. Slednje v Avstriji ni mogoče,
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saj je zahtevan zaključen vsaj triletni program izobraževanja na terciarni ustanovi. S
programom »Make it in Germany« pa je jasno, da Nemčija gleda na svoje trenutno še ne
izrazite probleme pomanjkanja delovne sile zelo dolgoročno in si želi pridobiti kvalificirano
delovno silo, pri čemer je pripravljena tudi sama vložiti v dodatna izobraževanja tujcev.

8.3.

Velika Britanija

Velika Britanija nikoli ni bila podpisnica Schengenskega sporazuma, kakor ostale članice EU
in je hkrati vedno imela poseben status ob sprejemanju direktiv, še posebej tistih, ki se
navezujejo na področje priseljevanja. V letu 2016, natančneje 23. 6., so se prebivalci Velike
Britanije na referendumu odločili za izstop iz EU, kar je prineslo veliko nejasnosti in
nerešenih vprašanj. Kljub temu, da je Britanija imela že pred izstopom drugačna pravila
priseljevanja, se sedaj porajajo dodatna vprašanja, kako bo v prihodnje. Proces izstopa bo
namreč dolgotrajen zaradi pogajanja, saj tako EU kot Velika Britanija ne bosta želeli
popuščati in bosta vztrajali vsaka pri svojih zahtevah. Rešiti bosta morali tudi vprašanje
prebivanja velikega števila državljanov članic EU, ki bivajo v Britaniji in hkrati vprašanje
britanskih državljanov, ki bivajo v drugih članicah. Poleg tega bodo določene spremembe
namenjene tudi državljanom tretjih držav, kakšne bodo te spremembe pa trenutno ostaja še
vprašanje.
Ne glede na to, kaj bodo prinesla pogajanja za izstop, je trenutna ureditev priseljevanja
državljanov tretjih držav urejena v pet glavnih točkovno različnih skupin, ki se med seboj
razlikujejo glede na to, koliko točk je državljan tretje države zbral glede na svojo izobrazbo,
usposobljenost kot tudi njegove želje in druge lastnosti. O prošnjah odloča imigracijski organ,
ki pa ima podporo nekaterih drugih organov, predvsem pri oblikovanju pogojev in kriterijev
ter občasno dodatno preverjanje določenih pogojev pri posameznih kandidatih. Na voljo je pet
točkovnih skupin:147


1. stopnja vize je namenjena visoko kvalificirani delovni sili, ki prispeva k zviševanju
gospodarske rasti ter ima pozitivne vplive na gospodarstvo kot tudi javno blaginjo.
Tukaj je govora o podjetnikih, investitorjih, univerzitetnih izobražencih, ki imajo
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določen poslovni načrt, potrjen s strani določene organizacije, ter majhno število
tujcev, ki imajo mednarodno priznane kvalifikacije in izjemen talent na področju
svojega delovanja. Seveda za vse naštete skupine ljudi veljajo malo različni pogoji, ki
so povezani predvsem s finančnim vložkom. Podjetnik, ki želi prejeti vizo 1. stopnje
mora vložiti vsaj 50.000 £ v ustanovitev, prevzem podjetja ali razne investicijske
sklade. Zaradi velikega števila prosilcev se znesek, ki ga je potrebno vložiti, dvigne
tudi nad 200.000 £, saj šele v takšnem primeru doseže kandidat najvišje število
točk. 148 Poleg podjetnikov morajo finančno vlagati tudi tujci, ki si želijo vizo 1.
stopnje kot investitorji. V takšnem primeru govorimo o znesku najmanj 2.000.000 £,
ki mora biti namenjen vlaganju v Veliki Britaniji. Dobra stran takšne vize je, da
posameznik ne potrebuje dokazovati znanja angleškega jezika, ne potrebuje dodatne
ponudbe za delo ali izkazovati, da ima sredstva za preživljanje. 149 V obeh primerih je
seveda pogoj, da posameznik izkaže, kako je pridobil sredstva za vlaganje in da niso ta
sredstva pridobljena le z namenom pozitivne pridobitve vize. Zanimiva je viza 1.
stopnje za izjemno nadarjene, ki je namenjena ozki skupini ljudi s posebnimi znanji,
ki jih mora pred vstopom v državo potrditi organ za notranje zadeve Velike Britanije
(UK Home office). Priznana so področja znanosti, humanistike, inženiringa, medicine,
digitalne tehnologije in umetnosti. Letno se izda takšnih viz le 1.000 in omogočajo
prebivanje do petih let z možnostjo podaljšanja do deset let. 150 Viza namenjena
diplomiranim podjetnikom je namenjena državljanom tretjih držav, katerih kredibilen
poslovni načrt potrdi Oddelek za mednarodno trgovino (The Department for
International Trade – DIT) ali britanska visokošolska izobraževalna ustanova (UK
higher educational institution), v kolikor je zato pooblaščena. Uporablja se za eno leto
in jo je mogoče še podaljšati za dodatno leto.151


2. stopnja je namenjena kvalificiranim delavcem, ki s svojim znanjem lahko zapolnijo
vrzeli na trgu dela. Iskalec dela, ki prihaja iz tretje države, mora imeti izobrazbo ali
biti usposobljen upravljati enega od del, ki se nahajajo na posebnem seznamu
deficitarnih poklicev. Če gre za enega od deficitarnih poklicev, imajo delodajalci
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dodatno prednost, saj deficitarnega delovnega mesta niso dolžni ponuditi najprej
domačim delavcem ali delavcem, ki prihajajo iz članic EU.152 Preden podajo prošnjo
za pridobitev vizuma, morajo delavci dobiti ponudbo za delo ter potrdilo o
sponzorstvu (Tier 2 Certificate of Sponsorship) od podjetja v Veliki Britaniji, ki ima
veljavno licenco za sponzorstvo. Potrdilo o sponzorstvu je referenčna številka, ki ima
osnovne podatke o delovnem mestu in podatke imetnika potrdila. Poleg samega
potrdila mora imeti tujec zagotovljeno minimalno plačo, ki je odvisna od časovnega
obdobja veljavnosti vize ter prihranke na osebnem računu, ki krijejo mesečne stroške
posameznika, v kolikor je to potrebno.153 Pod 2. stopnjo najdemo splošni vizum za
zaposlitev delavcev z znanji deficitarnih poklicev, vizum za premestitev znotraj
podjetja, vizum za predstavnike vere ter vizum za športnike.


V času oblikovanja stopenj izdajanja viz je bila 3. stopnja predvidena za
nekvalificirane oziroma nizko kvalificirane delavce, vendar ta stopnja nikoli ni zares
zaživela, saj vlada Velike Britanije nikoli ni menila, da obstaja potreba za
zaposlovanje nekvalificiranih delavcev iz tretjih držav. 154



4. stopnja vize je namenjena študentom, pri čemer je razdeljena na kratkoročni vizum
za študente, splošni vizum za študente in študentski vizum za otroke. V primeru
študija s kratkoročnim vizumom tujec ne more opravljati nobenega dela, niti
pripravništva ali usposabljanja na delovnem mestu. Pri vizumu za študente in otroke
pa lahko opravlja delo, pri čemer mora biti starejši kot 16 let. V primeru študentske
vize za otroke lahko delo opravlja le v času počitniškega dela oziroma ne več kot deset
ur na teden.155



5. stopnja vize za začasne delavce, kamor spadajo dobrodelni delavci, delavci na
podlagi mednarodnih sporazumov, pooblaščeni delavci vlad v sistemu izmenjave,
delavci, ki se ukvarjajo s umetnostjo ali športom ter verski predstavniki. V to stopnjo
spada tudi shema mobilnosti mladih med 18. in 30. letom, kjer tujci oziroma mladi ne
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potrebujejo izpolnjevati pogoja zagotovljene zaposlitve oziroma pokrovitelja.
Večinoma so vize omejene na eno leto z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za
dve leti.156
Tujci, ki prebivajo v Veliki Britaniji daljši čas, torej od dveh do petih let, odvisno torej od vize,
ki so jo pridobili, lahko pridobijo dovoljenje za trajno prebivanje. 157 Pritožbeni organi v
primeru zavrnitve vize ali nemožnosti podaljšanja s strani Urada za notranje zadeve je
prvostopenjski Tribunal (Immigration and Asylum Chamber).
Britanija ima ne glede nato, da ni v celoti sledila EU direktivam, zelo podobne institute
pridobivanja vize za prebivanje in delo. Za razliko od Nemčije in Avstrije zelo jasno določa
denarne zneske, ki jih mora podjetnik ali investitor porabiti ali investirati, v kolikor želi
pridobiti posebno vizo. Anglija tako išče ne le zelo kvalificirane tuje delavce, ampak tudi
tujce, ki so pripravljeni, v zameno za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo, investirati
visoke zneske. Slednje ni tako slabo, saj to pomeni, da bodo ustvarjali nova delovna mesta, ki
bodo zaposlovala domačine kot tudi druge iskalce zaposlitve.
Kaj bo prinesel izstop Velike Britanije še ne vemo natančno, potekajo že pogajanja in tudi
Velika Britanija je izdala že določene smernice izstopa, ki se jih želi držati. Najbolj zanimivo
je dejstvo, da je bil eden glavnih razlogov, zakaj je nujno potreben izstop iz EU tudi
priseljevanje tujcev v njihovo državo, češ da jim ti tujci jemljejo delo. Zaradi tega bo zelo
zanimivo videti, ali se bodo pogoji za priseljevanje državljanov EU izenačili s pogoji
priseljevanja državljanov tretjih držav ali pa bodo tudi državljani EU obdržali določene
ugodnosti, kot jih že trenutno poznajo državljani držav, s katerimi ima Velika Britanija
sklenjene mednarodne pogodbe.
Želja po omejitvi priseljevanja tujcev v Veliko Britaniji pa nikakor ni osamljena, saj pogoje
priseljevanja zaostruje tako Avstralija kot tudi Združene države Amerike.
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9. ZAKLJUČEK

V luči trenutnih dogodkov po svetu je moč opaziti, da nekatere večje in razvite države
omejujejo priseljevanje tujcev. Želja EU je ravno nasprotna, saj si želi pridobiti čim več
visoko kvalificiranih, usposobljenih delavcev, ki bodo zapolnili vrzeli pri deficitarnih poklicih,
kar potrjujejo tudi sprejete direktive ter razna poročila, kjer strokovnjaki ugotavljajo, da bo v
naslednjih letih primanjkovalo več milijonov delovnih mest. Posledično je mogoče razumeti
nenavadno željo Nemčije v letu 2016, ko je z odprtimi rokami sprejela veliko število
beguncev iz Sirije in drugih držav sveta.
Ne glede na globalno dogajanje, mislim, da je Slovenija lani izdala veliko število enotnih
dovoljenj in da je bil velik del teh dovoljenj izdanih predvsem zaradi dejstva, da Slovenci
določenega dela enostavno nismo pripravljeni opravljati. Glede na pridobljene podatke s
strani Zavoda za zaposlovanje je očitno, da so izdana soglasja izdana predvsem za delavce s
področja nekdanje Jugoslavije v gradbenem sektorju. Slovenija se tako kot večina razvitih
evropskih držav sooča s nenavadno situacijo. Po eni strani izobražen kader zapušča državo,
ker ne najde zaposlitve ali pa je ta zaposlitev slaba glede na pridobljeno izobrazbo. Hkrati pa
se zaposlujejo delavci iz tretjih držav, ki so pripravljeni opravljati težko fizično delo in so zato
premalo plačani glede na naše standarde.
Natančneje bi morali opredeliti, kdaj ima tujec dovolj sredstev za preživljanje sebe in svoje
družine, saj bi tako preprečili možnost, da tuji delavci in njihove družine postanejo socialni
problem. Mnoge danes živijo na robu svojih zmožnosti za preživljanje in brez socialne
pomoči, otroških dodatkov ali drugih dodatkov nikakor ne bi morali preživeti svoje družine.
Novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je prinesel spremembe, s
katerimi je zakonodajalec hotel preprečiti zlorabe na področju pridobivanja enotnih dovoljenj
za prebivanje in delo, a na žalost zlorab ni uspel popolnoma preprečiti. Kljub novim strožjim
pogojem še zmeraj prihaja do zlorab, saj tuji delavci ob pomoči slovenskih podjetij še naprej
uspešno odpirajo ali kupujejo podjetja z namenom, da pridobijo enotno dovoljenje za
zastopnike, na podlagi katerega imajo možnost brez omejitev opravljati delo v večini
evropskih držav. Razloge je treba iskati predvsem v dejstvu, da se takšne zlorabe slabo
odkrijejo ali pa se sodni postopki končajo v prid kršiteljem. Seveda se s podobnimi težavami
srečujejo tudi v tujini, a vendar v precej manjši meri, saj nekdo, ki prejme dovoljenje za delo
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v Nemčiji nima več interesa iskati dela v drugih evropskih državah. Na področju izdajanja
enotnih dovoljenj za prebivanje in delo v veliki meri še ni jasno določenih smernic. Večkrat se
zgodi, da upravne enote v dveh podobnih prošnjah odločijo različno. Različne odločitve v
skoraj identičnih primerih pa lahko pomeni kršitev načela enakosti pred zakonom.
S Predlogom o spremembi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev vidimo,
da obstaja želja in posluh, da se odpravijo trenutne pomanjkljivosti ZZSDT in da se s odpravo
določenih administrativnih ovir postopek pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo
še poenostavi, s čimer se bo dodatno zmanjšal čas za izdajo dovoljenja, hkrati pa bo manj
sporov zaradi trenutnega neizpolnjevanja določenih pogojev.
Ko sem primerjal ureditve obravnavanih držav, sem opazil, da večinoma države sledijo
evropskim direktivam. V ospredju je Nemčija, ki se trudi privabiti različne profile tujcev, za
opravljanje različnih del, tudi takšnih, ki ne zahtevajo nobene izobrazbe. Avstrija in Anglija
sta v tem pogledu manj popustljivi, obe zahtevata določeno izobrazbo ali kvalifikacije. Vse tri
države pa dajejo prednost visoko izobraženim in visoko kvalificiranim delavcem iz tujine, kar
potrjujejo tudi z nacionalnimi instituti za zaposlovanje teh delavcev in zakonsko predpisanimi
minimalnimi plačami, ki jih morajo delodajalci izplačati takemu profilu delavcev. Slovenija,
žal, v tem delu, vsaj na statistiko pridobljeno s strani Zavoda za zaposlovanje, precej zaostaja.
Samo štiriindvajset izdanih soglasij za modro karto EU v letu 2016 jasno pove, da visoko
izobražen kader ne vidi dodane vrednosti v Sloveniji.
Glede na vse sprejete direktive in spremembe zakonov, lahko rečem, da se je položaj
državljanov tretjih držav vsekakor popravil, saj imajo več pravic in so hkrati bolje zaščiteni
pred izkoriščanjem na delovnem mestu. Kljub temu pa se situacija lahko še izboljša in tujcem
omogoči boljše pogoje za prebivanje in delo. Čas bo prinesel rešitve ter odgovore glede
nerešenih vprašanj. Verjamem, da bomo z vsako naslednjo spremembo naredili korak na
bolje.
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