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POVZETEK
Diplomsko delo predstavlja problematiko zaposlovanja tujih državljanov iz držav nekdanje
Jugoslavije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS). Predstavljena je ureditev področja
zaposlovanja tujcev v RS in opis postopkov in pogojev, ki jih mora tujec izpolnjevati, če želi
pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo v RS. Predstavljen je tudi vpliv direktiv
Evropske unije (v nadaljevanju EU) na ureditev področja zaposlovanja tujcev v RS.
Problematiko oziroma najpogostejše ovire pri zaposlovanju tujih državljanov v RS sem
raziskala predvsem s pomočjo anketnega vprašalnika za delodajalce, ki zaposlujejo tujce. Z
analizo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev sem opredelila bistvene
spremembe, prednosti in slabosti na področju zaposlovanja tujcev. S pomočjo anketnega
vprašalnika, primerjalne metode, normativne in deskriptivne metode sem lahko preverila
hipoteze, postavljene v uvodu diplomskega dela. Na podlagi primerjalne metode, s katero
sem primerjala preteklo in sedanjo zakonodajo, sem raziskovala, ali slovenska pravna
ureditev na področju zaposlovanja tujcev v RS sledi direktivam EU.
Postopek pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo se je spremenil in se rešuje
hitreje kot pred sprejetjem nove zakonodaje leta 2015, še vedno pa obstajajo določene
administrativne ovire, ki postopek lahko podaljšajo za mesec dni ali več. Veliko je tudi
nejasnosti glede prilog k vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, birokratskih ovir in
neusklajenosti med upravnimi enotami. Z diplomskim delom sem prikazala, da je
problematika zaposlovanja tujcev še vedno prisotna v slovenskem prostoru, čeprav se je
zakonodaja na tem področju bistveno izboljšala.
Ključne besede: zaposlovanje tujih državljanov, enotno dovoljenje za prebivanje in delo,
zakonodaja, tujci, delodajalci.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF RECRUITMENT PROCESS OF RESIDENTS FROM FORMER
YUGOSLAVIA
This bachelor’s thesis highlights the problems of recruiting residents from former
Yugoslavia in the Republic of Slovenia (RS hereinafter).
In the thesis, we present regulations in the RS and provide a description of the procedures
and criteria that must be met by foreigners in case they want to obtain a residence and
work permit. We go on to portray the influence of the European Union’s (EU hereinafter)
directives on the regulations of the recruitment of foreigners in the RS.
We studied the most common barriers to the employment of foreign residents in the RS
with the help of a survey conducted among employers recruiting foreigners and their
answers to the survey. Analysing the Employment, Self-employment and Work of
Foreigners Act, we determined the main changes as well as advantages and disadvantages
in the field of recruitment of foreigners.
Using the conducted survey, the comparative method as well as the normative and
descriptive method, we either confirmed or rejected the hypotheses stated in the
introduction of the bachelor’s thesis. We used the comparative method to compare the
former and the current legislation and studied whether the Slovene regulations comply
with the EU’s directives in the field of recruitment of foreigners in the RS.
The process of obtaining the residence and work permit has changed; the permit can be
acquired more quickly than before the adoption of the new legislation in 2015. However,
there are still some administrative barriers that prolong the process for at least a month.
What is more, foreigners are uncertain about the submission of attachments and
applications for obtaining a uniform permit, they face many bureaucratic barriers and have
to deal with uncoordinated administrative units.
This bachelor’s thesis shows that there are still problems regarding recruitment of
foreigners in Slovenia; however, the legislation has undergone some thorough changes.
Keywords: recruitment of foreigners, uniform residence and work permit, legislation,
foreigners, employers
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1 UVOD
Ker smo priča vse večji globalizaciji, ljudje zapuščajo svoje rodne države in se odpravljajo
iskat boljšo zaposlitev v tujino. Pri tem je zelo pomembno, kako ima posamezna država
urejen proces izdaje dovoljenj ali enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcev (Malačič,
2008). V diplomskem delu sem podrobno analizirala postopek pridobitve dovoljenja za delo
in dovoljenja za prebivanje v RS za tujce – državljane tretjih držav, ki niso članice držav EU.
Predstavila sem postopek od začetka, ko tujec vloži vlogo za pridobitev enotnega
dovoljenja, in vse do zaposlitve pri izbranem delodajalcu v RS. Osredotočila sem se
predvsem na postopke zaposlitve državljanov iz nekdanje Jugoslavije (državljanov
Republike Srbije in državljanov Bosne in Hercegovine), ki se po statističnih podatkih največ
zaposlujejo v Sloveniji. Za državljana države, ki ni članica EU, so pogoji za pridobitev
enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zahtevnejši kot za državljana države članice EU.
Septembra 2015 so bile v Sloveniji sprejete spremembe pri zaposlovanju tujcev v RS, ki so
popolnoma spremenile postopke za pridobitve dovoljenj za prebivanje in delo. Analiza
področnih predpisov o zaposlovanju tujcev je pokazala določene ovire in pozitivne strani
na tem področju z novo ureditvijo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev,
ki sledi direktivam EU, natančneje Direktivi 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 13. decembra 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 (Zakonodaja, Uradni
list EU, št. L 343). Izpostavljene so tudi pozitivne spremembe, ki jih je prinesla ureditev »vse
na enem mestu« oziroma enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Nekatere preostale
države EU so imele dovoljenja za tujce urejena že pred samo uveljavitvijo Direktive.
Način pridobitve dovoljenj za delo se je bistveno spremenil septembra leta 2015, ko so
pričeli veljati Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, Uradni list RS,
št. 1/18) in povezane spremembe Zakona o tujcih (ZTuj-2, Uradni list RS, št. 1/18) (Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu
zajemanja prstnih odtisov, Uradni list RS, št. 1/18).
S prvim septembrom 2015 so upravne enote začele sprejemati vloge za enotno dovoljenje
za prebivanje in delo tujcev. Vloge se obravnavajo in razrešujejo po novih predpisih oziroma
postopkih na podlagi ZTuj-2 in ZZSDT.
Kljub temu da naj bi se postopki z novim ZTuj-2 in ZZSDT poenotili in poenostavili, pa je pri
pridobivanju dovoljenj za delo in prebivanje treba spoštovati še interne sporazume,
sklenjene s posamezno državo. Tako velja za državljane Bosne in Hercegovine (v
nadaljevanju BIH) poseben postopek pridobitve delovnega dovoljenja po bilateralnem
1

sporazumu med RS in BIH. Kmalu se obetajo tudi spremembe na področju zaposlovanja
srbskih državljanov, saj je RS tudi z Republiko Srbijo podpisala podoben sporazum kot z BIH
(ZRSZ, 2019e).
Namen diplomskega dela je natančneje predstaviti postopek zaposlovanja tujcev iz držav
nekdanje Jugoslavije v RS po letu 2015, tako normativno kot v praksi. Namen je bil
analizirati zakonske okvire, v katerih je določeno, kaj vse potrebuje tujec za pridobitev
enotnega dovoljenja, in ob tem opozoriti na administrativne ovire, ki se pokažejo med
postopkom reševanje vloge za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.
Glavni cilj diplomskega dela je izpostaviti nekatere administrativne ovire, ki so se pokazale
v praksi, s katerimi se tujci in delodajalci, ki želijo zaposliti državljana tretje države,
spopadajo vsak dan. Kot zaposlena v podjetju za poslovne in druge storitve se s težavami
pri zaposlovanju tujcev spopadam tedensko ali pa celo dnevno.
V tem okviru bom v nadaljevanju diplomskega dela preučila naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: S sprejemom novih zakonov o zaposlovanju tujcev leta 2015 so se postopki za
pridobitev dovoljenj za delo in prebivanje poenostavili in pohitrili, saj le en organ namesto
prej dveh odloči o dovoljenju za prebivanje in delo po načelu »vse na enem mestu«.
Hipoteza 2: Slovenska ureditev na področju zaposlovanja tujcev je skladna z direktivami EU.
Hipoteza 3: Zaposlovanje državljanov BIH v Sloveniji je olajšano zaradi bilateralnega
sporazuma med RS in BIH.
Metode raziskovanja:
Pri raziskavi prve hipoteze bom uporabila primerjalno metodo, in sicer tako, da bom
primerjala staro zakonodajo o zaposlovanju tujcev s sedanjo, ki velja od leta 2015, in na
podlagi tega ugotovila, če so se postopki začeli reševati hitreje. Naredila bom tudi raziskavo
z anketnim vprašalnikom za delodajalce, ki sodelujejo z eno od posredniških agencij – Baza
dela, in tako ugotovila, kaj o tem menijo delodajalci, ki redno zaposlujejo tujce iz držav bivše
Jugoslavije. Teh agencij v RS ni veliko, podjetje Baza dela pa sem izbrala, ker kot študentka
sodelujem z njimi in ocenjujem, da bodo rezultati reprezentativni.
Za preverjanje druge hipoteze bom uporabila normativno in deskriptivno metodo,
predvsem za podrobnejši pregled slovenske ureditve na področju zaposlovanja tujcev in
direktiv EU. Tako bom ugotovila, ali RS sledi direktivam, ki jih je določila EU na področju
zaposlovanja tujcev. Tukaj bo treba uporabiti tudi metodo kompilacije, da povzamem
oziroma izluščim pomembne podatke, s katerimi bom lahko potrdila ali zavrnila hipotezo.

2

Tretjo hipotezo pa bom ovrednotila s pomočjo primerjalne metode, in sicer s primerjanjem
stanja pred uveljavitvijo bilateralnega sporazuma med RS in BIH s stanjem po podpisu letega. BIH sem izbrala zato, ker državljani BIH predstavljajo največji delež tujcev, ki se
zaposlujejo v RS, poleg tega je (bil) postopek bolj birokratski kot z drugimi tretjimi državami,
na primer z Republiko Srbijo.
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2 NORMATIVNA ANALIZA
ZAPOSLOVANJU TUJCEV

PODROČNIH

PREDPISOV

O

Zaposlovanje tujcev v RS urejajo različni predpisi. Slovenija kot članica EU mora slediti
predpisom in direktivam EU. Zakona, ki natančneje urejata postopke zaposlovanja tujcev v
RS in sta najpomembnejša zakona na področju zaposlovanja tujcev v RS, sta Zakon o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (v nadaljevanju ZZSDT) in Zakon o tujcih (v
nadaljevanju ZTuj-2). Področje zaposlovanja državljanov BIH pa ureja tudi bilateralni
sporazum, sklenjen med Vlado RS in BIH.

2.1

ANALIZA PREDPISOV EU NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA TUJCEV

Zaposlovanje tujcev je postalo vse bolj razširjeno v Evropi, kot tudi v Sloveniji. Temeljni akt
na področju migracij je ZZSDT, ki določa pogoje za zaposlovanje. V Sloveniji poznamo dva
režima zaposlovanja tujcev, in sicer (ZRSZ, 2019c):
 prost pretok delavcev in storitev med državami EU, EGP in Švicarsko konfederacijo,
 način zaposlovanja državljanov iz tretjih držav, ki ga ureja ZZSDT.
Ena pomembnejših direktiv s področja zaposlovanja tujcev je Direktiva 2011/98/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 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 (Uradni list EU, št. L 343/1), ki ureja postopek enotnega dovoljenja
za prebivanje in delo za državljane tretjih držav na ozemlju države članice EU. Direktiva velja
za delavce iz tretjih držav in opredeljuje tudi različne posebne pravice, s katerimi se zagotovi
enako obravnavo delavcev. V Sloveniji je pričela veljati šele 1. septembra 2015.
Na posebnem srečanju v Tampereju je Evropski svet 15. in 16. oktobra 1999 poudaril
potrebo po uskladitvi nacionalnega prava, ki neposredno ureja pogoje za sprejem in
prebivanje državljanov tretjih držav. Stremeli so k zagotovitvi pravične obravnave
državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na določenem ozemlju držav članic EU.
Decembra 2009 je bilo potrjeno, da je treba uresničevati cilje, ki so bili opredeljeni na
srečanju v Tampereju (Oreški, 2016).
Z Direktivo 2011/98/EU povezan akt je Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija
2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L 157,
15. 6. 2002, str. 1–7). Namen Direktive je bil namreč poenostavitev pridobitve dovoljenja
za prebivanje in delo za delavce iz tretjih držav.
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Zgoraj omenjena Direktiva v 5. členu navaja, da morajo države članice določiti organ, ki bo
pristojen za sprejem vloge in izdajo enotnega dovoljenja. V Sloveniji so za to pristojne
upravne enote. Pristojni organ mora po navedbah drugega odstavka 5. člena Direktive čim
prej podati odločitev na podlagi popolno vložene vloge, v vsakem primeru pa mora to storiti
v štirih mesecih od datuma vložene vloge.
Direktiva določa tudi, da morajo biti delavci, ki prihajajo k nam iz tretjih držav z namenom
boljše zaposlitve, deležni enakega obravnavanja v državi članici EU kot državljani te države
glede:
 delovnih pogojev, v kar je vključeno plačilo in možna odpoved, kot tudi zagotovitev
varnosti na delovnem mestu;
 svobode združevanja in članstva v različnih organizacijah, ki zastopajo delavce ali
delodajalce;
 poklicnega usposabljanja in izobraževanja;
 priznavanja spričeval, diplom in poklicnih kvalifikacij za določeno delovno mesto;
 področja socialne varnosti, kakor navaja tudi Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti
(UL L 200, 7. 6. 2004, str. 1);
 svetovanja in ostalih storitev, ki jih nudi Zavod RS za zaposlovanje tujcem;
 davčnih obveznosti oziroma ugodnosti, če je delavec rezident za davčne namene v
zadevani državi članici EU.
Direktiva EU ne velja na primer za tiste državljane tretjih držav, ki jim je dodeljen status
rezidenta za daljši čas. Zanje velja druga zakonodaja EU. To je Direktiva Sveta 2003/109/ES
z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL
L 16, 23. 1. 2004, str. 44), zadnjič spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta
2011/51/EU z dne 11. maja 2011 zaradi spremembe razširitve njenega področja uporabe v
zvezi z upravičenci do mednarodne zaščite.

2.2

ANALIZA ZZSDT IN ZTUJ-2 S SPREMEMBAMI

Najvišji pravni akt v Sloveniji je Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), ki se v treh členih
nanaša na zaposlovanje tujcev, in sicer v 13., 49. in 79. členu. Ustava RS v 13. členu navaja,
da imajo tujci v skladu z mednarodnimi pogodbami v Sloveniji vse pravice, zagotovljene z
ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo samo državljani Slovenije. V 49. členu Ustave RS
je zagotovljena svoboda dela, kar pomeni, da lahko vsakdo prosto izbere zaposlitev pod
enakimi pogoji in za vsako delovno mesto. Ustava izrecno prepoveduje prisilno delo, ki v
Sloveniji ni sprejemljivo. Pravice zaposlenih tujih državljanov in njihovih bližnjih pa so
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opredeljene v 79. členu Ustave RS, v katerem je navedeno, da imajo v RS zaposleni tujci in
njihovi družinski člani pravice, ki so določene z zakonom.
V Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) so štirje členi pomembno povezani s
področjem zaposlovanja tujcev. V 3. členu ZDR-1 je vzpostavljeno teritorialno načelo
uporabe ZDR-1 v primerih pogodbenega razmerja med delodajalcem, ki ima sedež v RS, in
delavcem, ki je državljan Slovenije ali druge države. V ZTuj-2 so določeni pogoji, oblike za
izdajo ali podaljšanje delovnih dovoljenj, v ZZSDT pa so določeni pogoji za izdajo soglasij k
enotnemu dovoljenju. Pogodba o zaposlitvi se še vseeno sklepa po ZDR-1, kar pomeni, da
imajo tuji delavci enake pravice kot domači delavci. Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
s tujci so določeni v 23. členu ZDR-1. Posledice nezakonite sklenitve pogodbe so predpisane
v drugem odstavku 23. člena ZDR-1.
Tuji delavec mora za veljavno sklenitev pogodbe o zaposlitvi v RS izpolnjevati pogoje, ki so
navedeni v ZDR-1, ZZSDT in ZTuj-2. V 119. členu ZDR-1 je naveden poseben primer
prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba brez slovenskega državljanstva.
Po zakonu pogodba preneha veljati z dnem, ko se tujcu izteče delovno dovoljenje. Položaj
napotenih delavcev pa je urejen v 210. členu ZDR-1. Podzakonski pravni akti, ki se
upoštevajo poleg ZDR-1, ZZSDT in ZTuj-2, so:
 Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov
in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje,
 Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali
delajo v RS,
 Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev
v RS,
 Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje
dovoljenja za prebivanje.
Direktiva 2011/98/EU je vplivala na najpomembnejše spremembe glede zaposlovanja
tujcev v RS. Spremembam je moral slediti tudi Zakon o tujcih, ki je bil sprejet leta 2011.
Omenjena Direktiva pa je tudi bistveni razlog za sprejetje Zakona o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev v letu 2015, ki je nadomestil prejšnji Zakon o zaposlovanju
in delu tujcev.
Slovenija je 1. septembra 2015 v svojo zakonodajo dokončno sprejela Direktivo 2011/98/EU
in s tem sprejela in pričela z uporabo ZZSDT. Tako je tudi potrdila smernice, ki jih je pokazala
zadnja sprememba ZTuj-2. Z uvedbo t. i. načela »vse na enem mestu« tujcem ni bilo več
treba pridobivati dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za delo v dveh posebnih postopkih,
če so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve. Postopka sta se tako združila v enega –
enostavnejšega.

6

Predvideno je bilo, da se bo postopek pridobitve dovoljenja z uveljavitvijo ZZSDT bistveno
skrajšal in potekal bolj tekoče. Postopek pridobitve enotnega dovoljenja naj ne bi trajal več
kot 30 dni od prejetja popolne vloge. V primerjavi s staro zakonsko ureditvijo se je postopek
bistveno skrajšal, vendar se pogosto podaljša in traja dlje kot 30 dni, da organ reši zadevo.
Posebej takrat, ko pride do pritožbe zoper odločbo o izdaji enotnega dovoljenja za
prebivanje in delo, se postopek pridobitve lahko bistveno podaljša. Praviloma lahko upravni
spor traja tudi leto dni ali več.
ZZSDT določa le pogoje, na podlagi katerih Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ)
izda soglasje k enotnemu dovoljenju. Oblike in postopke za izdajo enotnega dovoljenja za
prebivanje in delo pa določa ZTuj-2. Enotno dovoljenje in postopek pridobitve le-tega bom
podrobneje opisala v naslednjem poglavju diplomskega dela.
Za dodatno zaščito tujcev, ki so zaposleni oziroma opravljajo delo pri slovenskih
delodajalcih, poskrbi ZZSDT. V primerjavi s predhodnim zakonom sedanji olajša pogoje za
pridobitev soglasja za zaposlitev, ki ga poda ZRSZ.
Ena od pomembnejših zaščit državljanov tretjih držav pri nas je, da jih delodajalec lahko
zaposli le za polni delovni čas in nikakor ne za skrajšan delovni čas. Razlog za tovrstno
odločitev izhaja iz kršitev, ki so se zaznale v praksi, saj so delodajalci s tujcem podpisali
pogodbo o zaposlitvi za skrajšan delovni čas, kljub temu da je tujec delo opravljal v polnem
delovnem času. Razlog za takšno dejanje je predvsem to, da se delodajalec izogne
plačevanju polnega obsega socialnega zavarovanja za delavca – tujca. Nekateri so tudi
zaposlovali tujce z namenom napotitve v druge države članice EU (Avstrija, Nemčija). V
ZZSDT je v drugem odstavku 16. člena zapisano, da je tujca mogoče zaposliti le za polni
delovni čas, razen v določenih primerih, ko gre za drugačno izdajo soglasja, kot na primer:
 tujci z visokošolsko izobrazbo,
 tujci, ki se jim delovni čas skrajša v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ali starševsko varstvo,
 zaposlitev tujca na podlagi 33. člena ZZSDT – IL2.
Zakon obenem tudi rešuje problematiko prijav delavcev v zavarovanje. Delodajalci namreč
lahko delavcu predajo pogodbo v podpis, nato pa ga ne prijavijo v obvezno zavarovanje
preko spletne strani e-VEM, kar se obravnava kot delo na črno.
ZZSDT v drugem odstavku 38. člena določa, da mora ZRSZ tujemu delavcu, ki je odjavljen iz
obveznega socialnega zavarovanja zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi, poslati
obvestilo o nameri umika soglasja, ki se tujcu osebno vroči po Zakonu o upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10
in 82/13). Če tujec v 15 dneh od prejema obvestila ni prijavljen v obvezno socialno
zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu in na istem delovnem
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mestu, Zavod umakne soglasje za zaposlitev. Delavec, ki je državljan tretje države, je vezan
na delodajalca eno leto, če ni, pa mu upravna enota razveljavi enotno dovoljenje po umiku
soglasja. To je bistvena novost ZZSDT, ki je bila uvedena skupaj z novo zakonodajo v RS.
Administrativne ovire, ki so delodajalcem in tujcem predhodno omejile možnost
zaposlovanja v Sloveniji, so se s sprejetjem ZZSDT zmanjšale. Bistvene spremembe, ki so
bile uvedene s 1. septembrom 2015, so:
 Tujcem, ki se želijo samozaposliti, ni treba več izpolnjevati pogojev, ki so prej izhajali
iz 21. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1, Uradni list RS, št. 26/11,
21/13 – ZUTD-A, 100/13 – ZUTD-C in 47/45 – ZZSDT), kot je pridobitev osebnega
dovoljenja za 1 ali 3 leta, ne potrebujejo več lastnih finančnih sredstev v višini 10.000
€. Pogoj, ki ga tujci morajo izpolnjevati za samozaposlitev, pa je, da eno leto
neprekinjeno zakonito prebivajo v Sloveniji. Zavod v primeru izdaje enotnega
dovoljenja z namenom samozaposlitve ne izda soglasja.
 Ena pozitivnih sprememb je možnost zaposlitve tujca, ki prejema denarno
nadomestilo za brezposelnost. Namreč, lahko se zaposli, ne da bi se preverjalo, ali
izpolnjuje pogoje za izdajo soglasja, ki so navedeni v prvem odstavku 17. člena
ZZSDT.
 V 37. členu ZZSDT je navedena možnost prijave kratkotrajnega dela zastopnika, s
čimer zastopnikom podjetja ni treba pridobivati soglasja za zastopnike. Vsi
zastopniki ne delajo in prebivajo v Sloveniji, vendar kljub temu lahko opravljajo to
vlogo. Prijava se lahko naredi tudi na spletni strani ZRSZ, na podlagi le-te pa lahko
opravljajo funkcijo 90 dni v koledarskem letu.
Po vzoru evropskih držav je ZZSDT uvedel strožje denarne kazni za kršitelje. Delodajalci,
predvsem slovenski in tisti, ki imajo podjetja ustanovljena v Sloveniji, ne kršijo predpisov v
Avstriji in Nemčiji, kjer so kazni tudi bistveno večje kot pri nas (Kovačič, 2016).
Različni primeri prepovedi zaposlovanja tujcev so navedeni v 42. členu ZZSDT. Prepoved
zaposlovanja se izreče tudi za primere, ki jih navaja 217. člen ZDR-1.
Sama menim, da imajo krajše kazni pozitivno in negativno stran. Pozitivno je, da se kršitelju
znova omogoči zaposliti tuje delavce po izteku določene kazni. Kot negativno stran krajše
časovne prepovedi pa bi poudarila to, da bo nekdo, ki je že enkrat namerno kršil zakonodajo
s področja zaposlovanja tujcev, zelo verjetno ponovno zakrivil takšno oziroma podobno
kršitev. Krajša časovna prepoved pa lahko to celo spodbuja.
V praksi se delodajalci lahko izognejo časovni prepovedi zaposlovanja tujih državljanov
tako, da najamejo zaposlitveno agencijo, kot je na primer Baza dela, ki ureja vse potrebne
postopke za pridobitev enotnega dovoljenja vse do zaposlitve tujca pri izbranem
delodajalcu.
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ZTuj-2 ureja in opredeljuje vstop tujih državljanov v RS, določa vse pogoje za pridobitev
vizuma in dovoljenja za prebivanje, posebnosti glede samega postopka in organe, ki izdajajo
odločbe. Zakon je že od samega začetka doživel veliko sprememb z željo po prilagajanju
pravnemu redu EU in s tem vključitvijo direktiv Sveta EU v slovenski pravni red. Pravni red
EU pa ni edini razlog za tolikšne spremembe zakona skozi leta. V praksi je namreč prihajalo
do različnih zlorab omenjenega zakona s strani tujih delavcev in delodajalcev.
Prvi Zakon o tujcih je bil sprejet po osamosvojitvi leta 1991, kasneje pa večkrat dopolnjen
in tudi popravljen. ZTuj-2, ki je trenutno veljavni zakon, je začel veljati leta 2011. Enako kot
ZZSDT so ga že nekajkrat popravljali in spreminjali. Zadnje spremembe je zakon doživel v
letu 2015 zaradi prilagoditve direktivam EU in kasneje sprejetemu ZZSDT.
Zakonodajalec je ob pripravi predloga ZTuj-2 predlagal nekatere rešitve, ki so bile potem
tudi sprejete, izmed katerih bom poudarila le bistvene tri:
 Varovanje pravic tujcev. Le-te so natančno navedene v Direktivi 2008/115/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in
postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih
držav (Uradni list EU, št. L 348/98). Direktiva opisuje skupne standarde in postopke
za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Tujec ima
zagotovljeno pravno varstvo in možnost podaljšanja roka za vračanje v 67. členu
ZTuj-2.
 Varovanje pravic tujcev, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja pri delodajalcih.
Tujcem (tudi mladoletnikom), ki so v Sloveniji prebivali nezakonito in delali v
izkoriščevalskih delovnih pogojih, je omogočeno pridobiti dovoljenje za prebivanje,
da se v tem času odločijo, ali bodo zoper delodajalca sodelovali v kazenskem
postopku.
 Varovanje pravic državljanov drugih članic EU in njihovih družin. Te so navedene v
Direktivi 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do
prebivanja in prostega gibanja na ozemlju držav članic EU ter prenesene v ZTuj-2.
Pri spremembi ZTuj-2 iz leta 2011 je opaziti določene oziroma bistvene rešitve kot posledico
uveljavitve uredb in direktiv EU. Težave, ki so se izkazale predvsem glede nezakonitega
prebivanja in zaposlovanja tujcev, so se v večini rešile z uvedbo direktiv EU in uredb v naš
zakon (Cmok, 2017).
Kot sem že omenila, prihaja do določenih zlorab enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, saj
si jih državljani iz tretjih držav priskrbijo le z namenom zaposlitve v drugih državah EU.
Izpostavila bi primer, ki se je zgodil na Obali, kjer so kriminalisti odkrili zakonca, ki sta
pomagala pridobiti enotna dovoljenja kar 24 tujcem, v zameno za plačilo pa sta jim v
Sloveniji ustanovila podjetja. Državljani Rusije so tako dobili možnost dela v državah
članicah EU brez vizuma in brez nakupa nepremičnine. Podobne težave imajo tudi v Italiji,
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kjer so leta 2017 razkrili združbo, ki je prodajala ponarejena delovna dovoljenja (Primorske
novice, 2017).
Najpomembnejša sprememba ZTuj-2 in hkrati zadnja iz leta 2015 je poenostavila postopke
pri zaposlovanju tujcev v Sloveniji. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je bilo najprej
vpeljano v ZTuj-2 in nato šele septembra 2015 v ZZSDT. Da bi poenostavili postopek
pridobitve potrebnih dovoljenj za prebivanje in delo v Sloveniji, je zakonodajalec v obeh
zakonih sledil Direktivi 2011/98/ES.
Sprememba ZTuj-2 pa je prinesla še nekaj novosti na področju zaposlovanja tujih delavcev
(33. člen ZTuj-2):
 Spremenil se je način dokazovanja sredstev za preživljanje (ločeno v postopku izdaje
prvega dovoljenja za prebivanje in ločeno za postopek pridobitve dovoljenja za
stalno prebivanje).
 Navedene rešitve so posledica ugotovitev EU, ko so pripravljali direktive s področja
zaposlovanja tujcev iz tretjih držav in tudi državljanov držav članic. Pri prenosu
direktiv v slovenski pravni red pa naš zakonodajalec pozabi, da je treba gledati širše
in povezati vse možnosti in področja, ki naj bi bila med seboj povezana.

2.3

ANALIZA BILATERALNIH SPORAZUMOV

Slovenija je na področju zaposlovanja tujcev iz tretjih držav v RS sklenila bilateralni
sporazum z Bosno in Hercegovino ter Republiko Srbijo. Sklenitev bilateralnih sporazumov z
omenjenima državama naj bi olajšala zaposlovanje bosanskih in srbskih državljanov v
Sloveniji. Po statističnih podatkih se v Sloveniji od tujcev zaposli največ bosanskih in srbskih
državljanov.
Prvega marca 2013 je pričel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom
ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v
Republiki Sloveniji. Sporazum in protokol o izvajanju sporazuma sta bila podpisana v
Ljubljani 22. junija 2011 in hkrati objavljena v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe,
št. 14/12 (Uradni list RS, št. 92/12).
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju državljanov
Republike Srbije v Republiki Sloveniji so podpisali v preteklem letu, vendar se še ni pričel
izvajati oziroma še ni v uporabi. Po oprijemljivih informacijah naj bi pričel veljati v zadnji
tretjini letošnjega leta. Sporazum z Republiko Srbijo je identičen sporazumu z Bosno in
Hercegovino.
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2.3.1 Sporazum z Bosno in Hercegovino
Bilateralni sporazum, ki ga je Slovenija sklenila z Bosno in Hercegovino na področju
zaposlovanja državljanov BIH v RS, velja od marca 2013 dalje in je v uporabi še danes. Tako
se zaposlovanje državljanov BIH v RS ureja le na podlagi tega sporazuma, razen določenih
izjem, ki so določene v samem sporazumu.
V njem je zapisano, da je zaposlovanje delavcev iz BIH v RS možno le s sodelovanjem službe
za zaposlovanje v BIH, tj. Agencija za delo in zaposlovanje (v nadaljevanju ARZ). Ta na
podlagi vložene vloge za zaposlitev in potrebe po delavcih izbere ustrezne kandidate, ki jih
kasneje tudi posreduje delodajalcu kot dokončni izbor. V primeru, ko je kandidat za
zaposlitev že znan (poimenska zaposlitev državljana BIH), ARZ preveri, ali izbrani kandidat
izpolnjuje zahtevane pogoje za zaposlitev v RS. Šele nato je bosanski zavod pripravljen
sprejeti ponujeno zaposlitev delavca iz BIH (Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembah
in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter
Protokola o spremembah in dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov
Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 29/17).
Sporazum za državljane BIH ne velja v naslednjih primerih (ZRSZ, 2019e):
 Ko so že zakonito zaposleni v RS; velja samo za delavce iz BIH, ki šele prihajajo v
Slovenijo z namenom zaposlitve ali dela.
 Ko gre za državljana BIH, ki ima v Sloveniji že urejeno prebivanje.
 Ko gre za sezonsko zaposlitev državljana BIH.
 Ko jim je bilo v skladu z zakonodajo že izdano dovoljenje za stalno prebivanje v RS.
 Ko v državi prebivajo na podlagi pravic, kot so združevanje družine, mednarodna
zaščita, status raziskovalca itn.
Pogoji, ki so določeni v Sporazumu in jih morata izpolnjevati tako delodajalec kot delavec –
državljan BIH, če se želi zaposliti v RS, so:
 Kandidat za zaposlitev v RS mora biti prijavljen kot brezposelna oseba pri službi za
zaposlovanje v BIH (ARZ).
 Kandidat mora biti polnoletna oseba.
 Delodajalec mora po 17. členu ZZSDT izpolnjevati zakonsko določene pogoje za
zaposlitev kandidata iz BIH.
 Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih določa Sporazum.
Ob vseh pogojih za zaposlitev državljana BIH v RS, ki jih vsebuje Sporazum, pa na trgu dela
v Sloveniji ne sme biti ustreznih kandidatov za določeno delovno mesto, kar preverimo z
obrazcem za prijavo prostega delovnega mesta in obenem kontrolo trga dela (v
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nadaljevanju PDM-KTD), ki ga oddamo po elektronski pošti kontaktnemu centru, ki ga
pošlje naprej v obdelavo ustrezni območni javni službi.
V Sloveniji je večina tuje delovne sile iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Slovenija je
lansko leto izdala 16.596 delovnih dovoljenj za državljane BIH, 1.281 za hrvaške državljane
in 140 za srbske državljane (Nezavisne novine, 2019).
Slovenski delodajalci pravijo, da so zelo zadovoljni z delavci, ki prihajajo iz BIH, kar je
razvidno iz tega, da se število delavcev iz BIH, ki so zaposleni v Sloveniji prek agencije, vsako
leto povečuje (Nezavisne novine, 2018).
Ministrstvo, ki je pristojno za delo, skrbi za izvajanje Protokola in Sporazuma, inšpekcija pa
nadzoruje pravilno uporabo le-tega.

2.3.2 Sporazum z Republiko Srbijo
Odnosi med RS in Republiko Srbijo so dinamični, kakovostni in razvejani na vseh področjih.
Državi imata skupen interes za nadaljnje sodelovanje na politični in prav tako na strokovni
ravni. Po podpisanem in sprejetem sporazumu med Vlado RS in BIH na področju
zaposlovanja državljanov BIH se je Slovenija na pobudo za sklenitev sporazuma o
zaposlovanju državljanov Republike Srbije v RS odzvala pozitivno. Vlada RS je decembra
2017 sprejela pobudo, Odbor za zunanjo politiko pa jo je v Državnem zboru potrdil že 17.
januarja 2018.
Slovenija kot odprta država želi dolgoročno zagotoviti ustrezno delovno silo glede na
potrebe gospodarstva v Sloveniji, s tem pa tudi poenostavljene in bolj urejene formalne
postopke pridobitve dovoljenj z manj birokratskih ovir. Prav zato je z Republiko Srbijo
sklenila sporazum na področju zaposlovanja srbskih državljanov v RS, kot je to pred leti
storila tudi z Bosno in Hercegovino, saj se je ta izkazal za zelo učinkovitega.
V RS so državljani Republike Srbije podrejeni shemi zaposlovanja državljanov tretjih držav,
kar pomeni, da se srbski državljani praviloma lahko zaposlijo ali delajo v Sloveniji le na
podlagi predhodno pridobljenega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Zavod izda
soglasje k enotnemu dovoljenju na podlagi ZZSDT, upravna enota pa izda enotno dovoljenje
v skladu z ZTuj-2.
Sporazum je bil sestavljen v Ljubljani 1. februarja 2018 v dveh izvirnikih. Oba izvirnika sta
enako verodostojna in v obeh jezikih, tako v slovenskem kot srbskem (Vlada Republike
Slovenije, 2019).
Osnutek predloga Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki
Sloveniji vsebuje naslednje ključne elemente:
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 pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Srbije v RS,
 pogoje in postopke za izdajo dovoljenja,
 obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev tujcev,
 pogoje za ponovno vrnitev v državo (RS).
Sporazum z Republiko Srbijo vsebuje podobne določbe oziroma člene kot sporazum z BIH,
zato se pričakuje, da bo izvajanje le-tega pokazalo pozitivne rezultate, kot jih je pokazal tudi
sporazum z BIH.
Cilj samega sporazuma je preprečiti kakršnekoli težave, ki bi jih lahko imeli državljani Srbije
ob zaposlitvi v Sloveniji. Sporazum ureja vprašanja, povezana z njihovim prihodom in vsemi
pravicami, ki jih imajo; kakšne morajo biti pogodbe, kako dolgo lahko trajajo in, kar je
bistveno, da so kot delavci deležni enakih pravic kot državljani Slovenije (Kurir, 2018a).
Podatki kažejo, da ima Slovenija v Srbiji eno večjih izseljeniških skupnosti. Slednja se
ocenjuje na približno 10.000 oseb slovenskega porekla, kar je tudi posledica tesne
povezanosti med državama na vseh področjih.
Vlada RS je v uradnem sporočilu za javnost ocenila, da se zaradi sodelovanja z Republiko
Srbijo na področju trgovine, storitev, turizma in investicijskih tokov država vsako leto beleži
večja rast. Po mnenju Vlade RS je v letu 2016 trgovinska izmenjava z Republiko Srbijo
dosegla 1,24 milijarde €, kar je rekordna vrednost v zadnjih desetih letih (Kurir, 2018b).
Evropske države morajo zagotoviti prost pretok delovne sile. Slovenija kot urejena in
socialna država mora zagotoviti vsem delodajalcem ustrezen pritok delovne sile brez
kakršnihkoli birokratskih zapletov in s tem podjetjem omogočiti zapolnitev kadrovskih
potreb oziroma primanjkljajev.
Sporazum med Vlado RS in Republiko Srbijo naj bi pričel veljati oziroma se izvajati v zadnji
tretjini letošnjega leta, kot je to zatrdilo vodilno osebje ZRSZ na enem izmed posvetov za
delodajalce, ki je konec marca potekal v Ljubljani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport, ki sem se ga tudi sama udeležila.

2.4

UPORABA ZUP V TUJSKIH POSTOPKIH

Zakon o upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) se navezuje na postopek zaposlovanja
tujcev v RS, še posebej takrat, ko upravna enota ali ZRSZ rešuje postopek izdaje, podaljšanja
ali razveljavitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, saj gre za upravni postopek
reševanja zadeve.
Upravna enota kot organ državne uprave je pristojna za reševanje upravnih postopkov in
mora upoštevati določbe oziroma člene ZUP. Postopki naslavljajo upravna razmerja med
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posamezniki, to so tujci in njihovi bodoči delodajalci, in oblastjo, ki jo zastopajo ZRSZ in
upravne enote kot odločujoči upravni organi. Zato se o pravicah odloča v upravnih
postopkih po ZUP (Jerovšek & Kovač, 2017).
Bistvene določbe ZUP za vodenje postopka izdaje enotnega dovoljenja so:
 13. člen navaja, da ima stranka pravico do pritožbe zoper odločbe, izdane na prvi
stopnji. V primeru, ko upravna enota tujcu, ki se želi zaposliti v Sloveniji in vloži vlogo
za izdajo enotnega dovoljenja, iz napačnega razloga zavrne izdajo enotnega
dovoljenja, lahko tujec zoper odločbo napiše pritožbo in predloži dokumente, ki
dokazujejo nasprotno od tega, kar je navedla v izdani odločbi upravna enota.
 14. člen navaja, da se mora upravni postopek voditi hitro, ekonomično in s čim
manjšo zamudo za stranke v postopku, kar pa ne velja vedno. Postopek pridobitve
enotnega dovoljenja se lahko podaljša zaradi odsotnosti referenta, ki rešuje zadevo,
še neizdanega soglasja ZRSZ ali nepopolne vloge za izdajo enotnega dovoljenja, ki jo
odda tujec. Nenehni pozivi za dopolnitev vloge tudi bistveno podaljšajo postopek
pridobitve enotnega dovoljenja, do česar pride zaradi administrativnih ovir in
napačnega tolmačenja zakonodaje s področja zaposlovanja tujih državljanov.
 15. člen določa stvarno in krajevno pristojnost, kar pomeni, da nameravani kraj
prebivanja tujca vpliva na to, kam bo tujec vložil vlogo za izdajo enotnega
dovoljenja. Če tujec vlaga vlogo za podaljšanje enotnega dovoljenja, mora tudi to
storiti v občini prebivanja in na tamkajšnji upravni enoti.
 42. člen navaja, da je stranka v postopku lahko fizična ali pravna oseba (podjetje,
delodajalec) zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je začet postopek ali
zoper katero teče postopek. To pomeni, da lahko tujec najame agencijo, ki lahko
pridobi enotno dovoljenje namesto njega. Podpiše pooblastilo, da podjetju
dovoljuje reševanje postopka v njegovem imenu, to pooblastilo pa je treba podati k
vlogi za izdajo enotnega dovoljenja. Upravna enota potem kontaktira s
pooblaščencem v zadevi.
 53. člen natančno navaja, da stranka oziroma njen zakoniti zastopnik lahko določi
pooblaščenca, ki jo zastopa v postopku. Dejanja v postopku, ki jih opravi
pooblaščenec v skladu s pooblastilom, imajo enak pravni učinek, kot če bi jih
opravila sama stranka. V primeru, če tujec najame pooblaščenca za reševanje
postopka izdaje enotnega dovoljenja, je to enako, kot če bi enotno dovoljenje
pridobival sam.
 57. člen določa, da se lahko pooblastilo da za ves postopek ali samo za posamezna
dejanja. Pooblastilo se prav tako lahko časovno omeji ali pa se da tudi samo za
sprejem določenih dokumentov, za t. i. vročanje.
 Prvi odstavek 62. člena jasno navaja jezik v upravnem postopku. Upravni postopek
se vodi v slovenskem jeziku; v tem jeziku se vlagajo vloge, pišejo odločbe, sklepi in
vodijo vsa ostala dejanja v postopku. Vloga za enotno dovoljenje in vse v zvezi s
14

postopkom pridobitve enotnega dovoljenja poteka v slovenskem jeziku, zato je za
tujca enostavneje, da to opravi zanj delodajalec ali agencija.
 67. člen določa, da se ne sme zavreči nepopolne ali nerazumljive vloge. Organ mora
v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti
vložniku rok dopolnitve vloge. Zahtevo v obliki dopisa za odpravo pomanjkljivosti se
pošlje ali izroči tujcu oziroma pooblaščencu v zadevi. Drugi odstavek 67. člena
navaja, da se v primeru, če tujec ali pooblaščenec pomanjkljivosti odpravi v roku,
šteje, da je vloga vložena takrat, ko je popolna. Če vloga ni dopolnjena v roku, ki ga
je določil organ – upravna enota, le-ta vlogo s sklepom zavrže. Zoper sklep je
dovoljena pritožba.
 Prvi odstavek 68. člena navaja, da je vloga vložena pravočasno, če jo organ prejme
pred iztekom roka. Ko tujec vloži vlogo za podaljšanje enotnega dovoljenja, mora to
storiti, preden se mu izteče enotno dovoljenje, najbolje 90 dni pred iztekom
enotnega dovoljenja, da lahko organ v tem času pridobi vse potrebno in izda novo
enotno dovoljenje.
 88. člen določa, da kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se
vroča njemu. Kadar ima tujec pooblaščeno podjetje ali samega delodajalca za
pridobitev enotnega dovoljenja, se pozivi, odločbe, sklepi vročajo izključno
pooblaščencu. Četrti odstavek istega člena navaja, da se dokument šteje kot vročen
stranki, kadar je vročen njenemu zastopniku ali pooblaščencu.
Zgoraj so navedeni bistveni členi ZUP glede postopka pridobitve enotnega dovoljenja, saj
mora pooblaščenec ali stranka v postopku, kot tudi upravna enota, poleg ZTuj-2 in ZZSDT
upoštevati tudi ZUP.
Postopek pridobitve enotnega dovoljenja se vodi kot upravni postopek, saj se ves čas
postopka uporablja ZUP (za vročanje sklepa, poziva za dopolnitev, odločbe o razveljavitvi
enotnega dovoljenja, vabila na vročitev enotnega dovoljenja itd.). Za tujce, ki so državljani
BIH, ZRSZ pošlje odločbo o delovnem dovoljenju po ZUP na naslov delodajalca ali
pooblaščenca v postopku.
Modra ovojnica po ZUP pomeni, da se vroča izključno naslovniku, da je pomembna vsebina,
naveden pa je določen rok, ki začne teči z dnevom vročitve ali po 15 dneh, če le-ta ni bila
prej vročena naslovniku. Za postopek, kot je pridobitev enotnega dovoljenja, je ključnega
pomena, da se pozivom za dopolnitev, sklepom ali le vabilu na vročitev enotnega dovoljenja
tujci hitro odzovejo. S tem prihranijo nekaj časa upravni enoti in tudi sebi.
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3 ANALIZA POSTOPKA PRIDOBITVE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA
PREBIVANJE IN DELO
Enotno dovoljenje oziroma biometrično dovoljenje za prebivanje se izdaja v obliki izkaznice,
ki imetniku dovoljuje zakoniti vstop, prebivanje in delo v Sloveniji. V primeru, ko tujec
zamenja delodajalca ali delovno mesto, izkaznica ohrani svojo veljavnost, ZRSZ pa mora
izdati le novo soglasje oziroma pisno odobritev (Batič, 2018).
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je v uporabi od septembra 2015, ko se je bistveno
spremenila zakonodaja na področju zaposlovanja tujih delavcev v RS. Z enotnim
dovoljenjem je tujcem iz tretjih držav omogočen vstop v našo državo. Tako lahko tujci iz
tretjih držav bivajo, se zaposlijo in opravljajo delo v RS. Po načelu »vse na enem mestu« je
prosilcem za izdajo enotnega dovoljenja omogočen enostavnejši in hitrejši postopek
pridobitve enotnega dovoljenja v primerjavi s preteklo zakonodajo (ZRSZ, 2019a).
Upravne enote so 1. septembra 2015 začele sprejemati vloge za izdajo enotnega dovoljenja
za prebivanje in delo državljanov tretjih držav. Vloge se obravnavajo po predpisih in
postopkih, ki jih določata ZTuj-2 in ZZSDT. Pristojni organ za reševanje postopkov in izdajo
enotnega dovoljenja za prebivanje in delo so upravne enote po Sloveniji (ZRSZ, 2019b).
Slika 1: Kartica enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, prva stran

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2015)
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Slika 2: Kartica enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, druga stran

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2015)

3.1

POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE ZA DRŽAVLJANE
BIH

Pogoji za pridobitev dovoljenja za prebivanje pri postopku zaposlitve državljana BIH so
drugačni od ostalih na podlagi sklenjenega bilateralnega sporazuma med Vlado RS in BIH.
Na pobudo delodajalca, ki pri ZRSZ prijavi prosto delovno mesto z obrazcem PDM-KTD, se
začne postopek izbire delavca iz BIH. Če ima delodajalec že izbranega kandidata za
zaposlitev, lahko tudi istočasno z obrazcem PDM-KTD vloži vlogo za izdajo delovnega
dovoljenja TUJ-BIH-1 (ZRSZ, 2019d).
Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS,
št. 32/17), določa, da za naslednje poklice ni potrebno predhodno preverjanje trga dela pri
ZRSZ (Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008, Uradni list RS, št. 50/10):
 varilci/varilke (koda 7212),
 vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332),
 orodjarji/orodjarke (koda 7222),
 strugarji/strugarke (koda 7223),
 elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7441),
 zidarji/zidarke (koda 7112),
 tesarji/tesarke (koda 7115),
 kuharji/kuharice (koda 5120),
 elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412),
 strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo izdelkov in storitev informacijskotelekomunikacijske tehnologije (koda 2434),
 razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij (koda
251),
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 strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne zbirke in računalniška omrežja (koda
252).
K vlogi za izdajo delovnega dovoljenja se priloži:
 izjavo delodajalca o nastanitvi tujca,
 pogodbo o zaposlitvi,
 kopijo potnega lista tujca,
 kopijo diplome, spričevala, nacionalne poklicne kvalifikacije.
Ob predloženi vlogi za izdajo delovnega dovoljenja pa je treba plačati upravno takso v
znesku 74,50 €. Delodajalec mora z delavcem iz BIH skleniti pogodbo za najmanj eno leto,
kot to določa sporazum med Vlado RS in BIH.
Na ZRSZ preverjajo:
 Ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezni domači kandidati za zaposlitev, ki imajo
prednost pred tujci.
 Skladnost z 18. členom ZZSDT, ki določa pogoje za novo zaposlitev tujega državljana.
 Poravnane davčne obveznosti delodajalca do države. Te podatke pridobijo od
Finančne uprave RS.
Ko so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnega postopka, na ZRSZ pripravijo dokument z
osnovnimi podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu in ga nato po elektronski pošti
pošljejo Agenciji za delo in zaposlovanje BIH (ARZ). Hkrati o tem obvestijo delodajalca, ki je
prijavil prosto delovno mesto z obrazcem PDM-KTD.
Zavod zatem izda delovno dovoljenje za obdobje treh let. Izda se na vlogo delodajalca.
Delodajalec je obveščen po elektronski pošti, saj Zavod izda obrazec PDM-1, kar pomeni,
da je izdano delovno dovoljenje. Zavod pošlje delovno dovoljenje delodajalcu po pošti z
vročilnico, tujec pa ga dobi šele po koncu postopka pridobitve enotnega dovoljenja, ko
pride v Slovenijo. Tuji delavec ima po prvem letu zaposlitve možnost, da se zaposli pri
kateremkoli delodajalcu v Sloveniji, saj ima prost dostop na trg dela (ZRSZ, 2019č).
Če se delovno razmerje iz kakršnegakoli razloga preneha v prvem letu zaposlitve, se
delovno dovoljenje razveljavi, razen če se delovno razmerje preneha zaradi izredne
odpovedi iz razlogov na strani delodajalca, kot je na primer stečaj podjetja. Potem lahko
delavec v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo o zaposlitvi pri
drugem delodajalcu, ampak za enako delovno mesto. Lahko se tudi prijavi na ZRSZ kot
brezposelna oseba in tako uveljavlja denarno nadomestilo.
Potem ko je izdano delovno dovoljenje, je treba pridobiti še enotno dovoljenje, kar tujcu –
državljanu BIH omogoča bivanje v RS. Vlogo za enotno dovoljenje se vloži na upravno enoto
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v okraj, kjer ima tujec namen prebivati. Ko Zavod izda delovno dovoljenje, upravna enota
to obravnava kot soglasje za zaposlitev, tako kot za ostale državljane tretjih držav. Priloge,
ki so potrebne za pridobitev enotnega dovoljenja za državljana BIH, so:
 overjena kopija potnega lista tujca,
 fotografija za osebne dokumente,
 pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delavca in delodajalca,
 zavarovanje za tujino (Slovenijo), ki velja vsaj 90 dni oziroma 3 mesece,
 izjava delodajalca o nastanitvi tujca,
 potrdilo o nekaznovanosti iz matične države,
 potrdilo o izobrazbi, ki je potrebna za navedeno delovno mesto (nacionalna poklicna
kvalifikacija, potrdilo o opravljenem tečaju, diploma ipd.),
 prstni odtisi, ki jih bo tujec oddal na veleposlaništvu,
 potrdilo o plačilu upravne takse.
Za državljana BIH se torej vodita dva različna postopka, saj je treba vložiti vlogo za delovno
dovoljenje na ZRSZ, vlogo za enotno dovoljenje pa na upravno enoto. Če je vloga za izdajo
enotnega dovoljenja popolna, upravna enota pozitivno reši zadevo in pripravi vse
potrebno, da gre kartica enotnega dovoljenja v izdelavo v podjetje CETIS, d. d., v Celje.
Izdelana kartica se vrne na upravno enoto, ki jo pošlje z navadno pošto na slovensko
veleposlaništvo v Banja Luko ali Sarajevo, odvisno od tega, kje so tujcu vzeli prstne odtise.
Ko enotno dovoljenje prispe na veleposlaništvo, slednje obvesti tujca, da ga lahko
prevzame. Delodajalcu začne teči 15-dnevni rok, ko tujec prevzame enotno dovoljenje, saj
ga mora v tem času zaposliti.
Trije najpogostejši razlogi za zaplet postopkov, ko gre za zaposlitev državljana BIH, so:
 Obvestilo o prostem delovnem mestu delodajalca: Ob izpolnjevanju obrazca
PDM-KTD delodajalci navajajo napačne podatke kandidata, na primer znanje
jezikov, diplome in izkušnje, česar potem ne morejo dokazati. Velikokrat navedejo
tudi napačne kontaktne podatke, na primer elektronski naslov ali telefonsko
številko, kar zopet povzroča dodatno oviro pri vzpostavitvi kontakta med ARZ BIH in
delodajalcem.
 Obveščanje ARZ BIH: Delodajalci na ARZ pošljejo dokumentacijo izbranega
kandidata, preden se konča predhodni postopek na ZRSZ oziroma preden ZRSZ
pošlje na ARZ dokument o osnovnih podatkih o delodajalcu in prostem delovnem
mestu. ARZ je obremenjen s procesiranjem prejetih dokumentov, za katere točno
ne ve, na katere postopke se nanašajo. Delodajalci na ARZ pošljejo neverodostojne
listine, kot so pogodba o zaposlitvi, ki jo lahko namesto delavca podpiše tudi
delodajalec, neverodostojna dokazila o izobrazbi in sumljivi certifikati o opravljenih
tečajih (na primer za varilce, voznike, ki opravijo potrdilo o nacionalni poklicni
kvalifikaciji – koda 95). Kljub opozorilom ARZ pa jim delodajalci velikokrat pošljejo
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elektronsko pošto s preobsežno dokumentacijo tujca, ki je elektronski naslov ne
sprejme, kar povzroča dodatno oviro pri postopku.
 Po končanem predpostopku po sporazumu z BIH delodajalci velikokrat pozabijo
vložiti vlogo za pridobitev delovnega dovoljenja, saj zamudijo 30-dnevni rok za
vložitev vloge TUJ-BIH. Pogodbe velikokrat niso v skladu z zakonskimi določili in v
skladu s sporazumom z BIH, na primer glede plače, delovnega časa, dopusta. Zavod
opozarja delodajalce, da jih morajo obvestiti, ko pride do prekinitve delovnega
razmerja v prvem letu zaposlitve delavca iz BIH, kar pa se v praksi žal ne izvaja.

3.2

POGOJI ZA PRIDOBITEV SOGLASJA ZA DELO

Vlogo za izdajo enotnega dovoljenja lahko vsi prosilci oddajo na katerikoli upravni enoti v
Sloveniji ali pa na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji matični državi (tam je
taksa dražja kot v Sloveniji). Upravna enota vodi postopek za izdajo enotnega dovoljenja,
ZRSZ pa izda le soglasje za zaposlitev k temu dovoljenju, ampak le, če so izpolnjeni vsi
zakonski pogoji za izdajo tovrstnega soglasja, saj tako določa ZZSDT. Pogoje za podajo
soglasja, ki so sicer obsežnejši za samozaposlitev, ZRSZ preverja v 17. členu ZZSDT:
 v primeru, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih kandidatov, ZRSZ poda
soglasje za delo tujca,
 delodajalec mora biti vpisan v poslovni register in ne sme biti v postopku stečaja ali
likvidacije,
 delodajalec mora aktivno poslovati, najmanj pol leta mora imeti že zaposleno osebo
za polni delovni čas, ki je prijavljena v socialno zavarovanje,
 delodajalec mora v zadnjih šestih mesecih prejeti priliv na bančni račun podjetja v
skupnem znesku vsaj 10.000 €,
 delodajalec mora imeti poravnane davčne obveznosti do države na dan vložene
vloge,
 kandidat oziroma tujec mora izpolnjevati pogoje, ki jih je določil delodajalec,
 ne sme biti presežena letna kvota enotnih dovoljenj, saj vlada s tem omejuje število
tujcev,
 za izdajo soglasja je treba priložiti veljavno pogodbo o zaposlitvi, ki je podpisana s
strani delodajalca.
Soglasje ZRSZ ni potrebno za pridobitev oziroma podaljšanje enotnega dovoljenja z
namenom samozaposlitve v RS (15. člen ZZSDT).
Upravna enota po uradni dolžnosti začne postopek z zahtevo, da ZRSZ izda soglasje k
enotnemu dovoljenju. Zavod mora podati soglasje v 15 dneh od prejema zahtevka upravne
enote. To pomeni, da prosilcem za enotno dovoljenje ni treba pridobiti soglasja ZRSZ k
enotnemu dovoljenju, ampak to opravi upravna enota sama.
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Zavod izdaja različna soglasja k enotnemu dovoljenju, in sicer za (ZRSZ, 2015):
 modro karto EU,
 napotene delavce (za delavce, ki bodo opravljali delo v drugi državi, zato morajo
delodajalci imeti licenco, ki jo je težko pridobiti),
 usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev,
 individualne storitve tujih delavcev,
 zaposlitev, samozaposlitev ali delo tujih državljanov v RS,
 podaljšanje zaposlitve, odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem
delodajalcu,
 zamenjave delodajalca ali zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
 delo zastopnika, ki traja 90 dni ali več v posameznem koledarskem letu,
 sezonsko delo v kmetijstvu, ki traja 90 dni ali več.
Soglasje za zastopnika se uporablja predvsem v primeru, ko je tuja oseba zakoniti zastopnik
slovenskega podjetja. Zavod poda soglasje za zastopnika, če (27. člen ZZSDT):
 podjetje aktivno posluje,
 je najmanj 6 mesecev zaposlena vsaj ena oseba za polni delovni čas,
 je najmanj 10.000 € skupnega priliva na bančni račun podjetja v zadnjih 6 mesecih,
 ima podjetje poravnane davčne obveznosti,
 je priložena pogodba o zaposlitvi za zastopnika.
Soglasje se izda le, če tako tujec kot delodajalec izpolnjujeta določene pogoje. Če eden od
njiju ne izpolnjuje pogojev, pridobitev soglasja ni možna. Podjetje, ki je v stečaju ali
likvidaciji, prav tako ne more zaposliti tujca. Soglasje pa ni potrebno za izdajo enotnega
dovoljenja za samozaposlitev tujca. Po enoletnem neprekinjenem prebivanju v Sloveniji se
tujci lahko samozaposlijo, zato navedeni pogoji za prebivanje niso potrebni, ker je tujec
vpisan v poslovni register kot oseba, ki opravlja samostojno poklicno dejavnost (ZRSZ,
2019e).
Tabela 1 prikazuje podatke o izdanih delovnih dovoljenjih (DD) in soglasjih k enotnemu
dovoljenju (ED) za prebivanje in delo po letih od 2011 do 2018.

21

Tabela 1: Podatki o izdanih DD in soglasjih k ED
Delovna dovoljenja
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Soglasja k ED

Skupaj

1.180
9.267
12.134
20.889

27.010
20.519
21.033
17.457
15.991
16.300
24.680
38.938

27.010
20.519
21.033
17.457
14.811
7.033
12.546
18.049
Vir: Šepec (2019)

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je vsako leto več izdanih delovnih dovoljenj in soglasij
k enotnemu dovoljenju, kar pomeni, da delovna sila v Sloveniji narašča. Bistveni preskok
lahko opazimo v letu 2018, ko so izdali okoli 15.000 več delovnih dovoljenj in soglasij k
enotnemu dovoljenju kot leto poprej. V letu 2015, ko je Slovenija sprejela novo zakonodajo
na področju zaposlovanja tujcev, se je izdaja delovnih dovoljenj in soglasij k enotnemu
dovoljenju malo zmanjšala, v naslednjih letih pa zopet narastla na raven pred sprejetjem
nove zakonodaje. Vrhunec izdanih delovnih dovoljenj in soglasij k enotnemu dovoljenju je
Slovenija dosegla v letu 2018, ne vemo pa, kaj nas čaka v prihodnosti oziroma v letu 2019
(ZRSZ, 2019e).

3.3

POTEK POSTOPKOV PO FAZAH

3.3.1 Postopek zaposlitve državljana BIH
Za zaposlitev državljana BIH v RS moramo upoštevati bilateralni sporazum, sklenjen med
Vlado RS in BIH, saj ta podrobneje opredeljuje zaposlitev državljanov BIH pri nas. ZZSDT
opredeljuje le pogoje za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju ali pridobitev delovnega
dovoljenja.
Za zaposlitev v RS in pridobitev dovoljenj državljan BIH potrebuje naslednje dokumente:
 overjeno kopijo potnega lista, ki mora veljati še vsaj leto in pol,
 potrdilo o nekaznovanosti iz matične države,
 zavarovanje za tujino (Slovenijo), ki mora veljati vsaj 90 dni oziroma 3 mesece,
 fotografijo za osebne dokumente, ki bo na kartici enotnega dovoljenja,
 potrdilo, da je prijavljen na ARZ BIH kot brezposelna oseba,
 pogodbo o zaposlitvi, ki je podpisana s strani delodajalca in delavca,
 izjavo delodajalca, ali omogoča nastanitev tujca ali ne,
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 potrdilo o izobrazbi, poklicni kvalifikaciji ali opravljenem tečaju za zaposlitev za
navedeno delovno mesto (potrdilo o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za
voznike – koda 95),
 potrdilo o plačilu upravne takse v skupnem znesku 86,50 €,
 vlogo za pridobitev delovnega dovoljenja TUJ-BIH-1,
 vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo »vloga 1/1« po 37. členu
ZTuj-2.
Delodajalec mora po elektronski pošti oddati obrazec o prijavi prostega delovnega mesta
in s tem opraviti kontrolo trga dela z obrazcem PDM-KTD. Ko je le-ta potrjen s strani ZRSZ,
to pomeni, da v Sloveniji za objavljeno prosto delovno mesto ni ustreznega kandidata
oziroma brezposelne osebe. Potem delodajalec z dokumentacijo kandidata za zaposlitev po
elektronski pošti odgovori na prejeto elektronsko pošto ARZ-ju, ki potrdi zaposlitev
kandidata v RS in pošlje to naprej na ZRSZ. Delodajalec Zavodu po elektronski pošti odda
vlogo za delovno dovoljenje TUJ-BIH-1 z vsemi potrebnimi prilogami in hkrati v obrazcu
navede številko PDM-KTD, ki jo s potrditvijo o prostem delovnem mestu določi Zavod (na
primer TD54561), pod katero se vodi postopek za določenega kandidata od začetka do
konca, ko Zavod izda delovno dovoljenje. Za tujca, ki se bo zaposlil v RS, je treba pridobiti
tudi davčno številko pri Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS).
Vlogo za delovno dovoljenje lahko delodajalec odda tudi preko spletnega portala SPOT
(e-VEM), vendar se sistem za oddajo delovnih dovoljenj šele dobro vzpostavlja. Vsekakor bi
bila to ena izmed rešitev za ažurno reševanje oddanih vlog. Sedaj se vloga še vedno
najpogosteje oddaja preko elektronske pošte na vložišče glavne pisarne zavoda.
Gre za razmeroma hiter postopek od kontrole trga dela oziroma prijave delovnega mesta
do izdaje delovnega dovoljenja. Izdano delovno dovoljenje ZRSZ pošlje po ZUP na naslov
delodajalca ali pooblaščenca v postopku (ZRSZ, 2019f).
Delodajalec ali tujčev pooblaščenec zatem vloži vlogo za izdajo enotnega dovoljenja s
priporočeno pošto ali osebno na upravni enoti, kjer ima tujec namen prijaviti začasno
prebivališče v Sloveniji. Vlogo za enotno dovoljenje se lahko odda tudi na slovenskem
diplomatsko-konzularnem predstavništvu v državi tujca, vendar je upravna taksa tam
bistveno dražja.
Zatem mora tujec na odvzem prstnih odtisov na slovensko veleposlaništvo v svoji matični
državi. Ko upravna enota vidi v sistemu, da je tujec oddal prstne odtise, zadevo reši
pozitivno in pošlje kartico v izdelavo. Kartica enotnega dovoljenja se vrne na upravno
enoto, ki jo je izdala, nato pa jo z navadno pošto pošljejo na slovensko veleposlaništvo v
BIH, kjer je tujec predal prstne odtise. Veleposlaništvo tujcu sporoči, kdaj lahko kartico
prevzame, temu pa sledi le še zaposlitev pri delodajalcu v Sloveniji.
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3.3.2 Postopek zaposlitve državljana Republike Srbije
Postopek zaposlitve srbskega državljana je drugačen in enostavnejši kot za državljana BIH,
saj se vodi en postopek. Treba je oddati le vlogo za izdajo enotnega dovoljenja po 37. členu
ZTuj-2. Ob uveljavitvi Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju
državljanov Republike Srbije v RS pa bo postopek pridobitve dovoljenj enak kot sedaj pri
državljanih BIH. Tako se bosta vodila dva postopka tudi za zaposlitev državljana Srbije.
Državljan Srbije za zaposlitev v RS oziroma za pridobitev enotnega dovoljenja potrebuje (37.
člen ZTuj-2):
 overjeno kopijo potnega lista,
 potrdilo o nekaznovanosti iz matične države (MUP), ni pa potreben apostil (to
večinoma zahtevajo za kitajske državljane),
 overjeno kopijo diplome, potrdila o izobrazbi, potrdila o tečaju, nacionalni poklicni
kvalifikaciji ipd.,
 zavarovanje za tujino (Slovenijo), ki mora veljati vsaj 90 dni oziroma 3 mesece,
 fotografijo za osebne dokumente,
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca in tujca,
 izjavo delodajalca o nastanitvi delavca migranta,
 potrdilo o plačilu upravne takse v skupnem znesku 86,50 €,
 vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo po 37. členu ZTuj-2.
Dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev enotnega dovoljenja za zaposlitev v RS, je pri
srbskih državljanih skoraj enaka kot pri državljanih BIH. Razlika je le v tem, da državljan BIH
potrebuje potrdilo iz zavoda matične države, da je brezposelna oseba, medtem ko srbski
državljan tega zaenkrat še ne potrebuje.
Na podlagi tega menim, da je postopek pridobitve enotnega dovoljenja na primer za
srbskega državljana bistveno lažji in enostavnejši kot po sporazumu z BIH.
Vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja se odda na poljubno upravno enoto ali na
slovensko diplomatsko-konzularno predstavništvo v državi tujca z vsemi potrebnimi
prilogami. Upravna enota po elektronski pošti pošlje dokumentacijo na ZRSZ z zahtevkom
za podajo soglasja za zaposlitev tujca v RS, hkrati pa gre tujec na odvzem prstnih odtisov na
slovensko veleposlaništvo v Srbiji (četrti odstavek 34. člena in prvi odstavek 88. člena ZTuj2).
Ko Zavod izda soglasje k enotnemu dovoljenju za zaposlitev, upravna enota preveri vse
potrebno za izdajo enotnega dovoljenja. Kartica gre v izdelavo v Celje, v podjetje CETIS,
d. d., ki je pooblaščeno za izdelavo biometričnega dovoljenja za prebivanje in delo, nato pa
z navadno pošto na slovensko veleposlaništvo v Srbijo.
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Če delodajalec nujno potrebuje delavca, lahko naroči tudi hitro dostavno službo za
transport enotnega dovoljenja, na primer podjetje DHL, ki kartico prevzame na poljubni
upravni enoti in jo v enem dnevu dostavi na slovensko veleposlaništvo. Delodajalec za
naročilo, dostavo in prevzem pošiljke – enotnega dovoljenja – sam plača stroške, ki so
nastali s hitro pošto, in nikakor ne upravna enota.
Na dan, ko tujec prevzame enotno dovoljenje, začne teči 15-dnevni rok za zaposlitev v RS.
Po 15 dneh od prevzema enotnega dovoljenja mora biti tujec zaposlen pri delodajalcu, na
katerega ima izdan informativni list s svojimi osebnimi podatki in podatki delodajalca.
Delodajalec ga mora s pogodbo o zaposlitvi, ki mora veljati najmanj eno leto, prijaviti v
socialno zavarovanje in po zakonu zanj plačevati prispevke kot za vse ostale zaposlene.
Takoj, ko tujec prispe v Slovenijo, si mora zagotoviti prebivališče in odpreti bančni račun,
da bo lahko nanj prejemal mesečno plačo, nato pa delavec tretje države lahko prične z
delom pri slovenskem delodajalcu.
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4 UPORABA ZZSDT IN ZTUJ-2 V PRAKSI
Pri pregledovanju in raziskovanju sprememb, ki jih je prinesel ZZSDT, sem skušala pridobiti
odgovore na vprašanja, ki so se mi postavila med pisanjem diplomskega dela: kaj je razlog
za daljše reševanje postopkov, katere so bistvene kršitve, ki se dogajajo v praksi, in kako jih
odpraviti.

4.1

ŠTUDIJA ADMINISTRATIVNIH OVIR

Postopek pridobitve enotnega dovoljenja se je po mojih ugotovitvah bistveno skrajšal, saj
ZRSZ večinoma izda soglasje k enotnemu dovoljenju v roku 30 dni od prejema popolne
vloge. Večje število oddanih vlog pa pripelje do podaljšanja roka za izdajo soglasja Zavoda,
še posebej v poletnih mesecih, ko večina zaposlenih odide na letni dopust. Tako ZRSZ
soglasje izda kakšen teden ali dva kasneje kakor sicer. Žal pa so pogosti tudi primeri, ko
odločitev za izdajo soglasja k zaposlitvi traja precej dlje, kot je zakonsko določeno. Dogaja
se, da traja več kot dva meseca, da Zavod poda soglasje k enotnemu dovoljenju, bodisi
zaradi nepopolno oddane vloge ali pa se med postopkom izkaže, da dokumenti ne ustrezajo
določenim zahtevam. Nato sledi poziv za dopolnitev vloge po ZUP z vročilnico, kar postopek
podaljša še za nekaj dni.
V praksi se sicer skušajo približati temu, da bi odločitev glede podaje soglasja izdali v 30
dneh od prejema popolne vloge, ampak to ni vedno mogoče. Seveda so tudi izjeme, ko
referenti na ZRSZ podajo soglasje za zaposlitev v tednu dni ali celo v enem dnevu, kar
bistveno skrajša postopek. Tujec v tem primeru pridobi enotno dovoljenje v mesecu dni.
Poleg postopka odločanja na prvi stopnji je lahko tudi upravni spor tisti, ki podaljša
postopek pridobitve enotnega dovoljenja. Kadar se prosilec za izdajo enotnega dovoljenja
ne strinja z odločitvijo organa, lahko sproži upravni spor. Postopek se tako lahko podaljša
za leto dni ali več. Upravni spor zagotavlja večjo varnost, ampak moramo upoštevati rok
odločanja.
Večji problem v praksi se kaže v izpolnjevanju davčnih obveznosti delodajalca, ki želi
zaposliti državljana tretje države. Zakonodaja jasno določa, da mora imeti delodajalec na
dan oddane vloge za pridobitev enotnega dovoljenja poravnane vse davčne obveznosti, kar
je zelo strog pogoj. Vsakodnevno se dogaja, da pogoj v času oddane vloge ni izpolnjen.
V Sloveniji velikokrat prihaja do zlorab enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, saj si jih
nekateri državljani tretjih držav priskrbijo z namenom iskanja dela v drugih državah članicah
EU. Veliko primerov je tudi, ko delodajalci posredujejo delovno silo na primer v Avstrijo,
čeprav nimajo dovoljenja oziroma licenc za to. To se dogaja predvsem v gradbenem
sektorju (Bucik Ozebek, 2017).
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Upravne enote se v postopkih srečujejo tudi z listinami v tujem jeziku. ZUP v prvem
odstavku 177. člena določa, da je treba listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, prevesti in
tudi predložiti overjen prevod, če je to potrebno. Upravna inšpekcija je ugotovila, da na
nekaterih upravnih enotah referenti zahtevajo overjene prevode listin, tudi kadar to ni
potrebno. Tak primer je enostaven zapis listine v jeziku bivših jugoslovanskih republik
(uvjerenje, ne vodi se kazenski postupak, potvrda o nekažnjavanju ipd.), kar pomeni, da
uradne osebe – referenti na upravnih enotah vedno ne upoštevajo določb 177. člena ZUP.
Jasnih navodil ali t. i. sodne prakse primanjkuje na področju izdaje enotnih dovoljenj, saj se
v določenih primerih ne znajo odločiti o samem postopku. Na dveh upravnih enotah v
identičnih primerih prihaja do različnih odločitev, kar lahko označimo za dvojna merila, saj
upravne enote po Sloveniji niso usklajene in ne delujejo niti približno složno, kot bi morale.
Treba pa je poudariti, da si vsakdo drugače interpretira določbe zakona, kar privede do
različnega reševanja postopkov, razumevanja in odločanja. Inšpekcija za delo in upravna
inšpekcija premalo nadzirata to področje, zato prihaja do zlorab in kršitev. Na spletni strani
ZRSZ so javno navedeni oziroma objavljeni delodajalci, ki so že bili in so kaznovani na
področju zaposlovanja tujcev iz tretjih držav in zaradi prepovedi nekaj časa ne morejo
zaposlovati (ZRSZ, 2019g).
Kazni za te kršitve bi morale biti bistveno višje, kot na primer v Avstriji ali Nemčiji,
posledično pa bi bilo tudi manj kršitev (Grapulin, 2015).
V Avstriji je postopek zaposlitve tujca iz tretjih držav podoben slovenskemu, kar je posledica
direktiv EU, še posebej zgoraj omenjene Direktive 2011/98/EU. Tujci, ki se želijo zaposliti v
Avstriji, pridobijo podatke na uradnih spletnih straneh Urada za imigracije
»Migration.gv.at«, kot tudi na spletni strani zavoda za zaposlovanje. Prvo prošnjo za
pridobitev enotnega dovoljenja mora tujec oddati na diplomatskem ali konzularnem
predstavništvu v svoji matični državi, lahko pa jo odda tudi bodoči delodajalec tujca v
Avstriji. Dovoljenje lahko pridobijo tudi tujčevi družinski člani. Avstrija je na področju
zaposlovanja tujcev veliko strožja kot Slovenija, saj v prvi vrsti sprejema le višje kvalificirane
kadre, medtem ko Slovenija tudi nižje kvalificirane kadre (Migration, 2019).
Po koncu krize leta 2014 je v Sloveniji nastala armada slabo plačanih delavcev, ki jih agencije
selijo iz podjetja v podjetje. Delavci iz nekdanjih jugoslovanskih republik so pri tem v
najslabšem možnem položaju; opravljajo številne nadure, delo v nočnih izmenah, ne želijo
in ne upajo si oditi na dopust oziroma bolniški dopust, saj bi lahko tako izgubili zaposlitev.
Gre predvsem za delavce v proizvodnji, zidarje, voznike težkih tovornjakov, natakarje,
čistilce ipd. Gospod Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, kjer pomagajo ranljivim
skupinam, pravi, da gre za kruto delovanje sistema in da imajo dobiček zagotovljeni vsi
razen delavca (Modic, 2019).
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Kot zanimivost bi izpostavila članek iz časopisa v BIH, v katerem je g. Nikola Grbić,
predsednik Združenja mednarodnih prevoznikov v mednarodnem in domačem prometu
Republike Srbije, ocenil, da so razmere zaskrbljujoče, in dodal, da je v zadnjih osmih
mesecih več kot 3.000 poklicnih voznikov iz Republike Srbije odšlo v Slovenijo in od tam v
druge države EU. Elvir Čaušević pa je za Nezavisne novine povedal, da v svojem kraju v BIH
ni uspel najti dostojnega dela, zato se je skupaj z ženo in hčerjo preselil v Slovenijo, kjer zdaj
živi in dela. Žal mu je, da je moral zapustiti svojo domovino, vendar je bil v to prisiljen
(Dnevnik BIH, 2018).
Po podatkih Agencije za delo in zaposlovanje BIH je zaradi iskanja boljšega dela državo
zapustilo 10.913 ljudi. Domači delodajalci so se znašli v težavah, saj je migracija zlasti mladih
in strokovnih kadrov v tujino v zadnjem času pomembno vplivala na strukturo razpoložljive
delovne sile v BIH. Še posebej to velja za poklice na področju informacijske tehnologije,
gradbeništva, strojništva in medicine. Če se bo ta trend nadaljeval, bo morda prišlo do
absurdne situacije na trgu dela v BIH. V registru brezposelnih je še vedno veliko ljudi, vendar
imajo domači delodajalci velike težave pri iskanju ustrezne delovne sile, kajti tisti, ki so v
evidenci brezposelnih, nimajo potrebnih znanj in veščin za določeno delovno mesto. Skoraj
30 % ljudi v registru brezposelnih v BIH nima sploh nobenih kvalifikacij (Nezavisne novine,
2018).
Pri iskanju zaslužka v tuji državi morajo delavci prenesti marsikaj. To potrjuje tudi zgodba
državljana BIH, ki je bil zaposlen v Sloveniji. Bil je pod pritiskom in se počutil kot suženj, saj
so bili delovni pogoji, s katerimi se je sprva srečeval, nehumani. Slovenija je ena izmed
najljubših destinacij delavcev iz BIH. Direktor Agencije za delo in zaposlovanje BIH Muamer
Bandić pravi, da imajo delavci v primeru kršitve zakona možnost prijaviti vsa nezakonita
dejanja delodajalca zavodu za zaposlovanje v Sloveniji in vztrajati, da so nepravilnosti
pravočasno odpravljene. Delavci morajo biti zaščiteni pred kakršnimkoli mobingom,
diskriminacijo ali drugim ponižujočim vedenjem. Ugotovili so, da mnogi od njih nimajo
zavarovanja in da plačo dobivajo v gotovini in ne na račun. Takoj, ko oblasti odkrijejo
neodgovorno podjetje, ki krši zakonodajo, se le-to zapre, vendar lahko isti lastnik potem
odpre novo podjetje, ki še naprej zlorablja delavce (Blic, 2017).
Delodajalci veliko zaposlujejo državljane tretjih držav, predvsem iz držav nekdanje
Jugoslavije, kar je Miha Šepec iz ZRSZ označil za povsem razumljivo in za časopis Dnevnik
povedal: »Domači delavci se v teh dejavnostih zaradi težkih delovnih pogojev, kamor sodijo
delo na terenu in številne nadure, delo za konec tedna in nizke, praviloma minimalne plače,
nočejo zaposlovati.« Statistika pa to še kako potrjuje, saj se v Sloveniji zaposlujejo
predvsem državljani BIH in Srbije (Dernovšek, 2016).
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4.2

SODELOVANJE MED UPRAVNIMI ENOTAMI IN ZRSZ

Upravna enota je državni organ, ki odloča na prvi stopnji, ZRSZ pa je nosilec javnega
pooblastila za izvajanje javnih nalog. V tem primeru je upravna enota izdajateljica enotnega
dovoljenja in hkrati upravni organ, ki rešuje postopek pridobitve dovoljenja na podlagi
vloge, ki jo je vložil prosilec. ZRSZ le izda soglasje k enotnemu dovoljenju za namen
zaposlitve tujca v RS.
V primeru, ko ZRSZ ne izda soglasja za zaposlitev tujega državljana v RS, ker vložena vloga
ni bila popolna, na primer priložena pogodba o zaposlitvi ni v skladu z zakonskimi
določbami, Zavod o tem obvesti upravno enoto, ki pošlje prosilcu enotnega dovoljenja
poziv za dopolnitev v imenu Zavoda. V nekaterih primerih ZRSZ tudi sam obvesti prosilca za
izdajo enotnega dovoljenja ali pooblaščenca v postopku, še vedno pa to velikokrat poteka
preko upravne enote, kjer je bila vložena vloga. Tukaj se kaže povezanost, obenem pa tudi
nesamostojnost Zavoda kot nosilca javnega pooblastila za izvajanje nalog.
Tukaj je pomembno poudariti, da lahko ZRSZ v času veljavnosti enotnega dovoljenja za
prebivanje in delo umakne soglasje k enotnemu dovoljenju. Razlogi za umik soglasja k
enotnemu dovoljenju in tudi modri karti EU so natančneje določeni v 38. členu ZZSDT in se
nanašajo na ugotovljene kršitve zakonodaje s strani delodajalca. ZRSZ o umiku soglasja
obvesti upravno enoto, ki prične s postopkom razveljavitve enotnega dovoljenja. Izjema je
tujec, ki ima veljavno pisno odobritev za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih (sedmi
odstavek 38. člena ZZSDT).
Sodelovanje med upravnimi enotami in ZRSZ je zelo pomembno za postopek izdaje
enotnega dovoljenja, saj upravna enota večkrat pozove Zavod k izdaji soglasja, če se le-to
ne izda v 30 dneh od prejete vloge na upravni enoti. V primeru, ko vloga ni popolna, 30dnevni rok za izdajo soglasja ne velja.
Večkrat pa sodelovanja med upravnimi enotami in ZRSZ ni. Vzemimo za primer, da ima
državljan BIH že izdano delovno dovoljenje in enotno dovoljenje, a se ne želi zaposliti v RS
ali se zaradi zdravstvenih težav ne more zaposliti na določenem delovnem mestu, saj po
oceni medicine dela, kjer je opravljal preventivni zdravstveni pregled pred zaposlitvijo, ni
sposoben za opravljanje tovrstnega dela. Delodajalec je v tem primeru primoran sporočiti
Zavodu, da se državljanu BIH razveljavi delovno dovoljenje. Zavod bi moral to sporočiti
upravni enoti, ki potem razveljavi kartico enotnega dovoljenja. Večkrat pa se zgodi, da
Zavod ne obvesti upravne enote, kar pomeni, da ima tujec razveljavljeno delovno
dovoljenje, enotno dovoljenje pa mu še vedno velja, ampak nima nobenega pomena, saj
državljan BIH potrebuje oboje, še posebej delovno dovoljenje, kot to določa sporazum med
RS in BIH. Tukaj se kaže nesodelovanje med upravnim organom in Zavodom.
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4.3

PROBLEMATIKA REŠEVANJA POSTOPKOV

Bistveni vzroki za predolgo reševanje postopkov oziroma zadev so:
 nejasna razlaga, katere priloge je treba priložiti k vlogi za izdajo enotnega
dovoljenja,
 neenotnost upravnih enot oziroma pristojnih organov za reševanje zadev,
 preobremenitev upravnih enot in ZRSZ,
 nerazumevanje zakonodaje glede področja tujcev ali različno razumevanje le-te,
 birokracija (vse v originalu, overjeno in po pošti),
 preveč zahtev in dopolnitev, včasih tudi nepotrebnih.
Vse to in še več razlogov pripelje do tega, da postopek traja dlje časa, kot bi običajno.
Nekdo, ki ne pozna slovenske zakonodaje oziroma ureditve na področju zaposlovanja
tujcev (ZZSDT, ZTuj-2), težko odda popolno vlogo v reševanje organu, tj. pristojni upravni
enoti. To pomeni, da bo upravna enota po ZUP poslala dopolnitev, v kateri je določen rok
za dopolnitev vloge za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.
Eden izmed glavnih razlogov za preobremenjenost upravnih enot in ZRSZ je nejasna
navedba prilog k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja, kar prav tako vodi k oddaji
nepopolne vloge in večkratnemu pozivanju k dopolnitvi le-te. Če bi bilo na vlogi jasno
opredeljeno, kaj točno tujec potrebuje za izdajo določenega soglasja k enotnemu
dovoljenju ali za pridobitev enotnega dovoljenja, bi se število nepopolnih oddanih vlog
bistveno zmanjšalo.
Na upravnih enotah primanjkuje osebja na oddelku za tujce, kar vodi v preobremenjenost
referentov. S povečanjem osebja bi se postopki reševali hitreje, učinkoviteje,
obremenjenost pa bi se porazdelila in zmanjšala. Upravna enota Ljubljana je ena bolj
obremenjenih upravnih enot v državi, kar povzroča stres zaposlenih, predvsem tistih, ki
delajo na oddelku za tujce.
Kot primer predolgega reševanja postopka izdaje odločbe za zamenjavo delodajalca bi
izpostavila upravno enoto primorske regije, ki vztrajno zavrača overjeno kopijo potnega
lista. Overjena kopija potnega lista tujca, ki je državljan Republike Srbije in je potni list overil
v matični državi, sicer v cirilici, in ga priložil k vlogi za izdajo odločbe in soglasja za zamenjavo
delodajalca, za referentko ni bila sprejemljiva. Kasneje je srbski državljan zopet overil
dokument še v latinici in ga prevedel v slovenski jezik, ampak tudi to ni bilo dovolj, saj na
overjeni kopiji potnega lista ni pisalo, da je kopija potnega lista enaka originalu. Tako se je
postopek zavlekel za tri mesece, saj upravna enota potrebuje mesec dni, da z odločbo
pozove k dopolnitvi, upravna enota primorske regije pa ne želi podati informacij po
telefonu.
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S tem želim opozoriti na problem, ki se dogaja v praksi, in hkrati pojasniti, da nekatere
upravne enote brez težav sprejmejo overjen potni list v katerikoli obliki overitve, nekatere
pa zgolj komplicirajo in tako podaljšujejo postopke. Že iz tega primera je razvidno, da
upravne enote med seboj ne delujejo enotno, vsaj ne na tem področju. Premalo
usklajevanja in sodelovanja med upravnimi enotami privede do takšnih zapletov in ovir v
praksi. Premalo je navodil referentom in seznanjanja z dejstvi s strani vodstva upravnih
enot in ministrstva, ki je za to pristojno.
Preko portala SPOT (e-VEM) so omogočili oddajo vlog, da bi olajšali postopek sebi, tujcem
in delodajalcem, vendar to ni imelo veliko pozitivnega vpliva, saj upravne enote vseeno
zahtevajo vse priloge v originalu, overjene, skupaj s fotografijo za izdajo kartice enotnega
dovoljenja. Glede na to, da smo v 21. stoletju, bi pričakovala večjo mobilnost državnih
organov. Pri tem gre pohvaliti ZRSZ, ki ne zahteva originalnih dokumentov za izdajo
delovnega dovoljenja ali soglasja k enotnemu dovoljenju, saj zadostuje zgolj kopija.
Postopek pridobitve dovoljenj za državljane tretjih držav je bistveno bolj zapleten, saj se
zahteva veliko dokumentov in dokazil.
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5 EMPIRIČNA ANALIZA
V okviru teme diplomskega dela sem pripravila tudi anketni vprašalnik za delodajalce z
namenom, da se seznanim z dejstvi in mnenji delodajalcev o samem postopku pridobitve
enotnega dovoljenja za državljane držav nekdanje Jugoslavije, ki se želijo zaposliti oziroma
se zaposlijo v RS. Anketa je bila na voljo slaba dva meseca, in sicer od 1. 4. 2019 do
31. 5. 2019.
Na anketirance sem se po elektronski poti obrnila s prošnjo za sodelovanje v anketi.
Nekatere sem izbrala naključno, nekatere pa z namenom, ker vem, da zaposlujejo
državljane tretjih držav. Kontaktirala sem 70 delodajalcev, polovica teh je bilo naključnih.
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 50 delodajalcev, kar pomeni, da je bila odzivnost 80odstotna. Sodelujoči so podali korektne odgovore na zastavljena vprašanja, tako da so
rezultati ankete verodostojni.
Rezultate zadnjega vprašanja, ki je bilo vsebinske narave, sem opredelila le z navedbo
odgovorov 10 delodajalcev, ki so si vzeli čas in odgovorili na vprašanje, kaj jim predstavlja
največji izziv ali težavo pri samem postopku pridobitve delovnega dovoljenja in dovoljenja
za prebivanje. V ta sklop sem želela zajeti postopek pridobitve enotnega dovoljenja in
postopek pridobitve delovnega dovoljenja.
Analizo anketnega vprašalnika sem spodaj prikazala z grafikoni.
Grafikon 1: Ali zaposlujete tujce iz držav nekdanje Jugoslavije?

Vir: lasten

Kot kaže grafikon 1, je na prvo zastavljeno vprašanje kar 86 % delodajalcev odgovorilo, da
zaposlujejo državljane tretjih držav – držav nekdanje Jugoslavije. Glede na to, da je na
anketni vprašalnik odgovarjalo 55 delodajalcev, torej 50 od 55 anketiranih podjetij
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zaposluje tujce iz tretjih držav. Tisti, ki so odgovorili, da ne zaposlujejo tujcev iz držav
nekdanje Jugoslavije, so zaključili anketo, ker je bil to pogoj za nadaljevanje ankete. Če so
delodajalci odgovorili pritrdilno, so lahko nadaljevali anketo, ostali pa ne. Takih je bilo le 5
delodajalcev, kar pomeni, da jih v anketnem vprašalniku nisem upoštevala, saj so anketo
predčasno končali.
Grafikon 2: Koliko tujcev iz tretjih držav imate zaposlenih v vašem podjetju?

Vir: lasten

Kot je prikazano na grafikonu 2, je polovica delodajalcev, ki so odgovarjali na zastavljena
vprašanja v anketi, odgovorila, da imajo od 5 do 20 zaposlenih tujcev iz tretjih držav.
Približno tretjina oziroma 33 % delodajalcev je odgovorilo, da ima od 20 do 50 zaposlenih
tujcev iz držav nekdanje Jugoslavije, le 17 % pa jih ima v svojem podjetju zaposlenih od 50
do 100 tujcev.
Grafikon 3: Ali sami urejate pridobitev dokumentacije za zaposlitev tujca ali imate
pooblaščenca?

Vir: lasten
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Iz grafikona 3, ki prikazuje odgovore na tretje vprašanje ankete, je razvidno, da ima večina
podjetij za urejanje in pridobitev enotnega dovoljenja za tujca pooblaščenca, ki v imenu
podjetja in tujca pridobi enotno dovoljenje. Glede na delež podjetij, ki imajo za postopek
zaposlovanja tujcev in pridobitve enotnega dovoljenja pooblaščenca (71 %), menim, da se
jim zdi postopek zapleten in raje to delo prepustijo agenciji, ki se ukvarja s tem dnevno in
pozna to področje.
Grafikon 4: Koliko časa potrebujete, da tujcu priskrbite enotno dovoljenje?

Vir: lasten

Da podjetje priskrbi tujcu enotno dovoljenje, potrebuje približno 2–3 mesece, kot to
prikazuje grafikon 4. Le slabih 30 % anketiranih je odgovorilo, da za pridobitev enotnega
dovoljenja tujcu potrebujejo 1–2 meseca.
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Grafikon 5: Ali se pri postopku pridobivanja enotnega dovoljenja za tujca srečujete z
administrativnimi ovirami?

Vir: lasten

Glede na grafikon 5 opazimo, da so delodajalci odgovarjali zelo različno. Kar 43 % jih trdi,
da se z administrativnimi ovirami pri postopku pridobitve enotnega dovoljenja srečujejo
zelo pogosto. Približno tretjina oziroma 30 % jih je odgovorilo, da se občasno srečujejo z
administrativnimi ovirami, 14 % podjetij, ki pridobivajo enotna dovoljenja za tujce, pa se
zelo malo ali nikoli ne srečujejo z administrativnimi ovirami pri postopku pridobitve
dovoljenja.
Grafikon 6: Kaj je po mnenju delodajalcev glavna težava pri postopku pridobitve enotnega
dovoljenja?

Vir: lasten
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Grafikon 6 prikazuje, da delodajalci v večini ocenjujejo, da je glavna težava v postopku
pridobitve enotnega dovoljenja preveč dokumentacije. Več kot polovica, 57 %, jih meni, da
je težava v nesodelovanju upravnih enot in Zavoda. Le 43 % jih meni, da je nerazumevanje
predpisov s strani referentov, ki rešujejo vloge, ključno pri postopku pridobitve enotnega
dovoljenja. Skoraj tretjini oziroma 29 % delodajalcev pa se zdi, da so postopki na področju
zaposlovanja tujcev prezahtevni in nejasni. Nihče od delodajalcev, ki so odgovarjali na
anketni vprašalnik, pa ne meni, da je glavna težava nejasna zakonodaja. Pri možnosti drugo
žal nihče od delodajalcev ni navedel razloga; ta odgovor je tudi izbral le en delodajalec.
Grafikon 7: Ste že pred letom 2015 pridobivali delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje za
tujce?

Vir: lasten

Kot je prikazano na grafikonu 7, je večina anketiranih delodajalcev pridobivala delovna
dovoljenja in dovoljenja za prebivanje že pred letom 2015, in to kar 71 % vseh. Le 29 %
delodajalcev pred letom 2015 ni pridobivalo dovoljenj za tujce.
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Grafikon 8: Se vam zdi, da so se s sprejetjem nove zakonodaje postopki pridobitve dovoljenj
poenostavili?

Vir: lasten

Kot je razvidno iz grafikona 8, dobra polovica anketiranih meni, da so se postopki pridobitve
enotnih dovoljenj s sprejetjem nove zakonodaje poenostavili, 43 % pa jih meni, da ni tako.
Nad odgovori sem zelo presenečena, saj menim, da se je zakonodaja zelo izboljšala, čeprav
bi lahko še bolj poenostavili sam postopek pridobitve dovoljenj.
Grafikon 9: Kateri postopek pridobitve enotnega dovoljenja se vam zdi zahtevnejši?

Vir: lasten

Delodajalcem se zdi zahtevnejši postopek pridobitve enotnega dovoljenja za vse ostale
državljane tretjih držav, lažji pa se jim zdi postopek pridobitve enotnega dovoljenja po
sporazumu z BIH za državljane BIH, kot je razvidno iz grafikona 9. Kar 60 % delodajalcev je

37

namreč odgovorilo, da je zahtevnejši postopek pridobitve enotnega dovoljenja za
državljane tretjih držav, ki niso državljani BIH.
Grafikon 10: Ali lahko pridobite vse potrebne informacije za pridobitev delovnega dovoljenja in
dovoljenja za prebivanje na enem mestu?

Vir: lasten

Večina anketiranih delodajalcev pravi, da vseh potrebnih informacij za pridobitev
delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje ne pridobijo na enem mestu. Kot prikazuje
grafikon 10, je tako odgovorilo 71 % anketiranih. Le 29 % jih je odgovorilo, da pridobijo vse
potrebne podatke na enem mestu. To je zelo slab rezultat glede na to, da se je zakonodaja
v letu 2015 bistveno izboljšala in uvedla načelo »vse na enem mestu«. V teoriji je torej vse
drugače kot pa v praksi. Razvidno je, da v praksi ne poteka vse tako, kot je bilo rečeno in
kot bi moralo biti.
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Grafikon 11: Ali je na vlogah za pridobitev dovoljenj jasno napisano, katere priloge je treba
priložiti?

Vir: lasten

Tukaj so odgovori zelo presenetljivi, saj nisem pričakovala takšnega rezultata. Priloge so na
vlogah sicer jasno navedene, vendar ne natančno opredeljene in opisane. Navedene so
zgolj v navednicah, brez kakršnegakoli opisa, kaj mora vsebovati posamezen dokument.
Delodajalci so v 71 % odgovorili, da so na vlogi priloge jasno opredeljene, le 29 % pa jih
pravi, da ni tako.
Zadnje vprašanje je bilo vsebinske narave. Sicer je nanj odgovorilo le 10 delodajalcev, a
vseeno želim izpostaviti odgovore na zastavljeno vprašanje. S tem vprašanjem sem želela
doseči, da delodajalci izpostavijo težavo, s katero se srečujejo kot podjetje, ki zaposluje
tujce iz držav nekdanje Jugoslavije.
Kaj vam pri postopku pridobivanja enotnega dovoljenja za tujce predstavlja največjo težavo
ali izziv?
Delodajalci so odgovarjali zelo različno, le 10 pa jih je podalo odgovor na zastavljeno
vsebinsko vprašanje. Opozorili so predvsem na to, da je v samem postopku pridobitve
enotnega dovoljenja preveč birokracije in zelo malo elektronske komunikacije. Izpostavili
so nepovezanost in togost inštitucij, predvsem upravnih enot in Zavoda. Nekdo izmed
delodajalcev je napisal, da je nenehno poizvedovanje o fazi postopka pridobitve enotnega
dovoljenja izčrpavajoče, saj upravne enote in Zavod ne obveščajo dovolj o samem postopku
ali pa le-ta napreduje prepočasi. Ena izmed težav pri pridobitvi enotnega dovoljenja je tudi
pridobitev pravilnih informacij v zvezi s celotnim postopkom (za konkreten primer in tako
za dovoljenja za prebivanje kot za pridobitev pravega soglasja). Delodajalci so kar trikrat
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opozorili na nesodelovanje med Zavodom in upravnimi enotami. Eden izmed delodajalcev
pa glavno težavo vidi v nepoznavanju zakonodaje referentov, ki rešujejo postopek in
odločajo o samem postopku.

5.1

PREVERITEV HIPOTEZ

V uvodu diplomskega dela sem postavila tri hipoteze, ki jih lahko preverim na podlagi
teoretičnega in empiričnega dela.
Hipoteza 1: S sprejemom novih zakonov o zaposlovanju tujcev leta 2015 so se postopki
pridobitev dovoljenj za delo in prebivanje poenostavili in pohitrili, saj le en organ namesto
prej dveh odloči o dovoljenju za prebivanje in delo po načelu »vse na enem mestu«.
Pri raziskavi prve hipoteze sem uporabila primerjalno metodo. S primerjavo stare
zakonodaje o zaposlovanju tujcev v RS s sedanjo, ki velja od leta 2015, sem ugotovila, da se
postopek pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo razreši v približno 2
mesecih, kar je bistveno hitreje kot pred novo zakonodajo iz leta 2015. Pred sprejetjem
nove zakonodaje je postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in delo trajal približno 4
mesece, kar je dvakrat počasneje kot danes. Seveda pa so tudi izjeme in reševanje postopka
je odvisno tudi od tega, koliko vlog rešuje posamezna upravna enota. V poletnih mesecih,
ko je veliko referentov na dopustu, se vloge rešujejo dlje časa kot sicer, a še vedno hitreje
kot s preteklo zakonodajo (ZTuj-2).
Z analizo odgovorov na anketni vprašalnik, ki je bil namenjen zgolj delodajalcem, ki
zaposlujejo delavce iz tretjih držav, sem ugotovila, da večina delodajalcev zaposluje tujce iz
tretjih držav. Največ jih ima zaposlenih od 5 do 20 delavcev iz tretjih držav. Več kot polovica
anketiranih delodajalcev pa je odgovorila, da imajo za postopek pridobitve enotnega
dovoljenja in zaposlitve tujca pooblaščenca – agencijo, ki to ureja v imenu podjetja in tujca.
Slaba tretjina jih je odgovorila, da to ureja podjetje samo. Pri vprašanju, koliko časa
potrebujejo, da tujcu pridobijo enotno dovoljenje, jih je največ odgovorilo, da potrebujejo
2–3 mesece, le slaba tretjina pa, da za to potrebujejo 1–2 meseca. Malo manj kot polovica
delodajalcev pravi, da se pri pridobitvi enotnega dovoljenja srečujejo z administrativnimi
ovirami. Pri šestem vprašanju, kjer me je zanimalo, kaj je po njihovem mnenju največja
težava pri samem postopku pridobitve enotnega dovoljenja, jih večina pravi, da je to preveč
dokumentacije in nesodelovanje med upravno enoto in Zavodom. Kar 71 % anketiranih
delodajalcev je že pred letom 2015 pridobivalo delovna dovoljenja in dovoljenja za
prebivanje, kar pomeni, da so se državljani tretjih držav že takrat v velikem številu
zaposlovali v Sloveniji. Več kot polovica delodajalcev je odgovorila, da so se postopki po
sprejetju nove zakonodaje poenostavili. Zahtevnejši se jim zdi postopek pridobitve
enotnega dovoljenja za vse ostale državljane tretjih držav, za državljane BIH pa se jim zdi
postopek enostavnejši. Kar 75 % jih pravi, da vseh informacij v zvezi s pridobitvijo
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dovoljenja za zaposlitev in dovoljenja za prebivanje ne pridobijo na enem mestu.
Presenetljivo pa jih 70 % trdi, da je na vlogi jasno navedeno, katere priloge so potrebne k
vlogi za izdajo enotnega dovoljenja. Ob koncu so nekateri delodajalci izpostavili bistvene
izzive in težave, s katerimi se spopadajo kot delodajalci, ki zaposlujejo državljane tretjih
držav.
Prvo hipotezo torej lahko glede na analizo ankete in podrobnejšo primerjavo zakonodaj
potrdim.
Hipoteza 2: Slovenska ureditev na področju zaposlovanja tujcev je skladna z direktivami EU.
Z normativno in deskriptivno metodo sem v drugem poglavju izpostavila pomembnejše
direktive EU, ki so bile prenesene v slovensko zakonodajo na področju zaposlovanja tujcev,
in sicer z novo sprejetim ZZSDT v letu 2015. Zakon je prinesel mnogo sprememb, tako
pozitivnih kot negativnih. Tujci, ki se zaposlijo v Sloveniji, so deležni bistveno večje zaščite
kot s prejšnjim zakonom. Posledica tega je, da se državljani tretjih držav vsako leto bolj
odločajo za zaposlitev v Sloveniji, pri slovenskem delodajalcu. Slovenska ureditev vsekakor
sledi direktivam EU in je skladna z njimi, zato lahko iz prve roke potrdim tudi drugo
zastavljeno hipotezo (Direktiva 2011/98/EU).
Hipoteza 3: Zaposlovanje državljanov BIH v Sloveniji je olajšano zaradi bilateralnega
sporazuma med RS in BIH.
Čeprav je postopek zaposlovanja državljanov BIH bolj birokratski kot postopek zaposlovanja
vseh ostalih državljanov tretjih držav, sem s primerjalno metodo ugotovila, da kljub
birokratskemu postopku Zavod presenetljivo hitro izda delovno dovoljenje in da je to eden
izmed lažjih postopkov zaposlitve tujca v RS. Čeprav se nekateri delodajalci, kot je to
razvidno iz analize anketnega vprašalnika, ne strinjajo s tem in pravijo, da je to
najzahtevnejši postopek, pa ni tako. Večina ne pozna postopka in vrstnega reda le-tega od
prijave prostega delovnega mesta z obrazcem PDM-KTD do sodelovanja z zavodom za
zaposlovanje v BIH. Pred sprejetjem sporazuma z BIH na področju zaposlovanja državljanov
BIH v RS sta se, tako kot sedaj, vodila dva postopka, vendar sta bila prej veliko bolj
zapletena. Glede na svoje izkušnje, primerjave in spoznanja s tem potrjujem tudi zadnjo
hipotezo (Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju
državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter Protokola o spremembah in
dopolnitvah Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom
ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v
Republiki Sloveniji).
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5.2

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE

Z izkušnjami v praksi, s pridobljenimi podatki in z analizo anketnega vprašalnika sem
ugotovila, da inšpekcija izvaja premalo nadzora nad kršitvami, ki se dogajajo dnevno na
strani delodajalcev, delavcev in tudi državnih organov, predvsem upravnih enot in Zavoda,
odgovornosti pa ne prevzame noben od njih. Nepozornost hitro privede do namerne ali
nenamerne kršitve zakonodaje na področju zaposlovanja tujcev, kar pa lahko ima negativne
posledice za delodajalca. Pogosto je sankcija denarna kazen in blokada zaposlovanja tujih
delavcev za nekaj (1–5) let, kar pa dolgotrajno vpliva na podjetje.
Vsekakor je mogoče podati predloge za izboljšave za delodajalce, ki zaposlujejo delavce iz
tretjih držav. Preden zaposlijo tujega delavca, naj spoštujejo zakonodajo in ravnajo v skladu
z njo, da bodo lahko delavcu nudili, kar je potrebno, kajti le tako bo tujec zadovoljen
delavec. Hkrati pa se bodo izognili kazni in blokadi zaposlovanja delavcev iz tretjih držav.
Državljanom tretjih držav, ki se želijo zaposliti pri slovenskem delodajalcu, pa bi svetovala,
naj pred zaposlitvijo preverijo, kje se bodo zaposlili. Vsak delodajalec nima poštenih
namenov s tujim delavcem, kot se je že velikokrat izkazalo v praksi. Čeprav si vsak delavec,
ne glede na državljanstvo, s poštenim delom zasluži zakonsko določeno minimalno plačo in
vse dodatke, ki mu pripadajo po zakonu, velikokrat ne dobijo niti zakonsko določene
minimalne plače. Tako se tujec z razočaranjem vrne nazaj v svojo matično državo in mu
Slovenija ostane v slabem spominu.
Tujim delavcem lahko uspe le v primeru, da najdejo dobrega in poštenega delodajalca.
Nekateri delodajalci ne plačujejo davkov, zamujajo s plačami, kršijo delavske pravice itn.
Vozniki v mednarodnem transportu, ki so zaposleni pri slovenskih delodajalcih, na primer
poudarjajo, da niso vsi delodajalci dobri. Številni delavci imajo težave s tem, da jih
delodajalec sili v vožnjo, čeprav jim zakon določa obvezen počitek. V tem primeru priredijo
podatke tahografa in potnih nalogov. Veliko jih tudi dela za zelo nizke zneske, brez odmorov
ali dopusta, s čimer delajo škodo vsem v tej panogi (Cekin, 2019).
Upravne enote bi lahko same bolj informirale delodajalce ali njihove pooblaščence o
postopku izdaje enotnega dovoljenja, k morebitni dopolnitvi pa bi lahko pozvale že pred
izdajo poziva za dopolnitev, na primer po telefonu ali elektronski pošti, saj bi tako prihranili
čas sebi in tujcu oziroma delodajalcu. Poziv za dopolnitev velikokrat pride po pošti teden
dni od izdaje poziva, iz česar je razvidno, da je to zamudno dejanje, posebej ko gre za kakšno
malenkost. V tem času bi lahko tujec ali delodajalec že dopolnil vlogo z zahtevanim
dokumentom.
Kot glavni predlog za izboljšanje reševanja postopkov pa bi izpostavila medsebojno
usklajevanje upravnih enot po celi Sloveniji, kar bi bilo smiselno predvsem glede prilog in
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zahtev, ki jih poda posamezen referent na poljubni upravni enoti, ki rešuje določeno vlogo
za izdajo enotnega dovoljenja. Glede na to bi predlagala seminar ali delavnico, kjer bi vsem
zaposlenim na upravnih enotah z oddelka za tujce postopoma predstavili način dela brez
kakršnihkoli internih navodil oziroma tako, da se ta ne bi razlikovala po posameznih
upravnih enotah. Tudi vodje upravnih enot premalo informirajo svoje zaposlene oziroma
referente, saj opažam, da niso seznanjeni z vsemi zadevami, ki se dogajajo. Potrebnega bi
bilo več usklajevanja in pogovora, da bi upravne enote delovale enotno in složno.
Živimo v 21. stoletju, ko je tehnologija že tako zelo napredovala, da jo danes uporabljamo
praktično vsi. Brez tega si ne znamo več predstavljati življenja, saj nas spremlja na vsakem
koraku. Hkrati pa nas še vedno povsod spremlja preveč birokracije, na primer ko gremo v
trgovino in vzamemo le en kos pohištva na dobavnico, dobimo papir za skladišče, račun,
dobavnico itd., poleg tega pa moramo še čakati nekaj časa, da vse te papirje pripravijo. Za
javno upravo bi bilo bolj ekonomično in enostavneje, če ne bi bilo potrebe po tolikšni
količini papirja vsakič, ko je treba dopolniti vlogo ali na poziv upravne enote poslati po pošti
določen dokument, saj lahko enako storimo tudi preko elektronske pošte. Ta način bi bil za
vse veliko hitrejši, enostavnejši in predvsem sprejemljivejši za 21. stoletje.
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6 ZAKLJUČEK
Pravica do dela je v številnih pravnih aktih utemeljena kot osnovna človekova pravica. Po
načelu enakosti pripada tudi tujcem, ki morajo za zaposlitev in delo v RS izpolnjevati z
zakonom določene pogoje. Izključno v pristojnosti države same pa je, da določi pogoje za
zaposlitev tujcev. Država s tem omejuje in hkrati omogoča dostop na svoj trg delovne sile.
V začetku diplomskega dela sem z normativno analizo področnih predpisov na področju
zaposlovanja tujcev v RS pridobila jasnejši oris problema. V interesu države je, da
delodajalci zaposlujejo tudi tuje delavce, saj v državi ni dovolj delavcev, ki bi opravljali
določene poklice, kot sta na primer zidar ali voznik težkega tovornega vozila. Z uvedbo
ZZSDT in z odpravo mnogih ovir iz prejšnje zakonske ureditve se je delež tujih delavcev še
povečal. Po pridobljenih podatkih iz ZRSZ je bilo v prejšnjem letu izdanih največ delovnih
dovoljenj oziroma soglasij k enotnemu dovoljenju do sedaj, in sicer kar 38.938. ZRSZ največ
soglasij izda predvsem za delavce iz držav nekdanje Jugoslavije, predvsem za delo v
gradbenem in transportnem sektorju.
Pozitivna rešitev nove zakonodaje, ki sem jo predstavila v diplomskem delu, je uvedba
enotnega dovoljenja, na podlagi katerega lahko tujci prebivajo in delajo v Sloveniji. Enotno
dovoljenje uresničuje načelo »vse na enem mestu«, s čimer je upravna enota pridobila
veliko odgovornost in funkcijo, saj samostojno odloča o samih postopkih, hkrati pa je
izdajateljica enotnega dovoljenja, kar je navedeno tudi na kartici, ki jo prejme tujec kot
dovoljenje za prebivanje in delo.
S pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da pomanjkanje delovne sile v Sloveniji
delodajalci rešujejo predvsem z uvozom in zaposlovanjem tujcev, čeprav imamo v Sloveniji
veliko brezposelnih ljudi. Slovenci smo v zadnjem času preveč izbirčni glede zaposlitve, saj
je prostih delovnih mesto zelo veliko, vendar večini Slovencem ne ugajajo.
ZZSDT ima še vedno določene pomanjkljivosti, ki bi jih lahko postopoma odpravili s
predlogom o spremembi zakona in tako postopek pridobitve enotnega dovoljenja še
olajšali. S tem bi odpravili predvsem nekatere administrativne ovire, ki se pogosto
pojavljajo v praksi; dodatno bi skrajšali čas reševanja postopka za pridobitev enotnega
dovoljenja, hkrati pa poskrbeli za manj sporov med upravnimi organi in delodajalci.
Vsekakor se je položaj tujcev iz tretjih držav v RS popravil, predvsem s sprejetjem direktiv
EU in s spremembami zakonov, saj so tujci veliko bolj zaščiteni kot v prejšnji zakonski
ureditvi. Vseeno pa še prihaja do zlorab in kršitev, ne glede na višjo zakonsko določeno
kazen.
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Kljub vsemu se situacija torej lahko izboljša, tako da se tujcem omogoči boljše pogoje za
prebivanje in delo v Sloveniji. Upam, da bo Vlada RS z vsako naslednjo spremembo zakona
naredila korak na bolje in tako še bolj poenostavila postopek zaposlitve tujcev.
Glavni cilj diplomskega dela je bil izpostaviti oziroma opredeliti težave, ki se najpogosteje
kažejo v postopku zaposlovanja tujcev iz držav nekdanje Jugoslavije in se z njimi kot
zaposlena v podjetju za poslovne in druge storitve spopadam vsakodnevno. Glede na to, da
sem opredelila bistvene težave, ki so mi iz prakse zelo poznane, sem cilj diplomskega dela
dosegla in izpolnila v celoti.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE
Spoštovani delodajalci!
Sem študentka Fakultete za upravo in pišem diplomsko delo z naslovom » Analiza postopka
zaposlovanja tujcev iz držav nekdanje Jugoslavije« zato vas lepo prosim, da korektno
odgovorite na vsa vprašanja anketnega vprašalnika, da bo analiza vaših odgovorov
verodostojna. Anketni vprašalnik je namenjen vsem delodajalcem, ki zaposlujejo delavce iz
tretjih držav – nekdanje SFRJ.
Z anketo vam je zagotovljena popolna anonimnost. Podatke bom uporabila izključno za
analizo in pripravo diplomskega dela.
Že v naprej se vam zahvaljujem za vaše odgovore.
Anja Plankar
1. Ali vaše podjetje zaposluje državljane iz nekdanje SFRJ?
Da
Ne
POGOJ, ČE STE ODGOVORILI DA, NADALJUJTE Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM.
2. Koliko državljanov iz nekdanje SFRJ imate zaposlenih v vašem podjetju?
od 5 - 20 zaposlenih
od 20 - 50 zaposlenih
od 50 - 100 zaposlenih
100 in več
3. Ali v vašem podjetju sami urejate potrebno dokumentacijo za zaposlitev tujca ali to
opravi vaš pooblaščenec?
ureja podjetje
imamo pooblaščenca
Vpišite besedilo odgovora 3
4. Koliko časa v povprečju potrebujete, da tujcu pridobite enotno dovoljenje za
prebivanje in delo?
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manj kot 1 mesec
od 1 - 2 meseca
od 2 - 3 mesece
4 mesece ali več
5. Ali se pri pridobivanju enotnih dovoljenj za prebivanje in delo srečujete z
administrativnimi ovirami?
zelo pogosto
občasno
zelo malo
nikoli
6. Kje so po vašem mnenju največje težave pri postopku pridobitve enotnega dovoljenja
za prebivanje in delo?
Možnih je več odgovorov
nejasna zakonodaja
nesodelovanje med UE in ZRSZ
preveč dokumentacije
nerazumevanje predpisov s strani referentov, ki rešujejo vloge
prezahtevni in nejasni postopki
Drugo:
7. Ste že pred letom 2015 pridobivali delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje za
tujce?
Da
Ne
8. Se vam zdi, da so se po sprejemu nove zakonodaje na področju zaposlovanja tujcev
(po letu 2015) postopki poenostavili?
Da
Ne
9. Kateri postopek pridobitve enotnega dovoljenja vam je zahtevnejši?
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postopek pridobitve ED po BIH Sporazumu
postopek pridobitve ED za vse ostale državljane tretjih držav, s katerimi Slovenija
nima sklenjenega sporazuma
10. Ali lahko pridobite potrebne informacije v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za
zaposlitev in dovoljenja za prebivanje na enem mestu?
Da
Ne
Drugo:_______________________
11. Ali je na vlogah za pridobitev dovoljenja jasno napisano katere priloge je potrebno
priložiti?
Da
Ne
12. Kaj vam pri postopku pridobivanja enotnega dovoljenja za tujce predstavlja
največjo težavo ali izziv?

_________________________________________________________________________
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PRILOGA 2: OBRAZEC PDM-KTD
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PRILOGA 3: OBRAZEC ZA VODENJE POSTOPKA PRIDOBITVE ENOTNEGA
DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO TUJCEV (IZ PODJETJA BAZA DELA,
D. O. O., KI GA UPORABLJA ZA VODENJE POSTOPKOV)

OBRAZEC TUJCI
PODATKI PODJETJA:
Naziv podjetja: _____________________________________________________________________
Kontaktna oseba:_________________________________ kontakt:___________________________

PODATKI TUJCA:
Ime in Priimek:_____________________________________________________________________
Državljanstvo:________________________________ Delovno mesto:____________________ _____

VRSTA POSTOPKA pri Baza dela d.o.o. :
□
□
□
□
□
□

PLAČNIK: ________________________

NOVA ZAPOSLITEV TUJCA
PODALJŠANJE - VELJAVNOST ED / VIZE: __________, VELJAVNOST DD / INF. LISTA: _______
ZAMENJAVA DELODAJALCA
PRIDOBITEV OSEBNEGA DOVOLJENJA
PRIDOBITEV DOV. ZA STALNO PREBIVANJE
DRUGO obkroži kaj smo se dogovorili: NPK KARTICA, TAHO KARTICA, ADRESA, TRR, DHL ZA ED

VRSTA POSTOPKA

DATUM
VLOŽITVE

PRI ORGANU:

PDM-KTD ŠT.

UPIT DNE:

DEL. DOV. (BIH)
DŠ
ED / VIZA
DHL (če smo se z
delodajalcem
dogovorili)

DATUM REŠITVE

JAVILI UE:
NAROČILI DNE:

NPK KARTICA
TAHO KARTICA
VRAČILO DOKUM.
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VPIS V VBIT

Datum

Zaznamek/postopek
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KNJIŽENO V
VBIT

PRILOGA 4: VLOGA ZA PRIDOBITEV/PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA
ZA PREBIVANJE IN DELO (PO 37. ČLENU ZTUJ-2)
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PRILOGA 5: VLOGA ZA PRIDOBITEV DELOVNEGA DOVOLJENJA TUJ-BIH-1
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju
državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji /Ur l RS-MP, št 14/2012/ vlagam

VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA /prva zaposlitev, strokovna zaposlitev/
Podatki o delodajalcu
1

Delodajalec
A

Sedež

B

Matična številka 
Davčna številka 

C
2

A

Delovno mesto, za katero se sklepa delovno
razmerje

B

Registrska številka obrazca PD-BIH

3 Kraj opravljanja dela

A

na
sedežu
delodajalca

B

na terenu (lokacija)

4 Prošnja za dovoljenje za:

A
B

5
6

Prva zaposlitev
Prva strokovna zaposlitev

Pričetek zaposlitve

Veljavnost dovoljenja
je tri leta

od

Telefonska
delodajalca

številka

7 Datum plačila upravne takse
Podatki o delavcu migrantu
1 Priimek (in priimek ob rojstvu)
2 Ime
3 Spol (obkroži)

M

Ž

4

Dan, mesec in leto
     
rojstva

5

Enotna matična številka delavca

migranta

6

Davčna
migranta

številka

delavca



7 Kraj in država rojstva

8 Državljanstvo
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Priznana pravica do združevanja
9 družine po Zakonu o tujcih DA
obkroži)

/

NE

Naslov prebivališča v RS
10 (ulica in hišna številka, poštna
št.)
11 Naslov prebivališča v tujini
12 Izobrazba
14

Posebno
izkušnje

1 3. Poklicna kvalifikacija
znanje,

delovne

Ime in priimek odgovorne osebe delodajalca:

Podpis in žig:
______________________________________
_
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Obvezno označite vrsto dovoljenja (označite v □):
□ PRVA ZAPOSLITEV DELAVCA MIGRANTA
Podatki, ki jih pridobi zavod po uradni dolžnosti:
1) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register
2) podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu PD-BIH
3) pisno obvestilo zavoda, da v evidenci ni ustreznih domačih državljanov oziroma z domačimi državljani
izenačenih brezposelnih oseb
4) podatek, da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem
vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega
odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan
vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti
5) podatek, da kvota dovoljenj ni izkoriščena oziroma obseg sprejema delavcev migrantov ni omejen
6) podatek o plačilu upravne takse za vlogo in odločbo o izdaji dovoljenja s transakcijskega računa
delodajalca
7) obvestilo nosilca države izvora o predlogu/naboru ustreznih kandidatov
Dokazila, ki jih priloži delodajalec:
8) podpisano pogodbo o zaposlitvi s strani delodajalca in delavca migranta
9) izjavo delodajalca o nastanitvi delavca migranta, na predpisanem obrazcu »Priloga2 k obrazcu TUJ-BIH«
10) kopijo dokazila o izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji delavca migranta, če se za razpisano delovno mesto
zahteva ustrezna izobrazba oziroma poklicna kvalifikacija
11) kopijo potnega lista delavca migranta
□ PRVA STROKOVNA ZAPOSLITEV DELAVCA MIGRANTA
Podatki, enaki kot zgoraj: /pri podatku 8 mora biti razvidna ustrezna višina plače za strokovno zaposlitev/
Pojasnilo glede dokazovanje ustreznosti izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij
V postopku pridobivanja dovoljenj za delavce migrante se v primerih, ko kolektivna pogodba ali splošni akt
delodajalca med pogoji za opravljanje dela zahteva določeno stopnjo oziroma vrsto izobrazbe, ustreznost v
tujini pridobljene izobrazbe dokazuje s fotokopijo overjene listine o izobraževanju in njenim prevodom v
slovenski jezik. Izvirnik listine o izobraževanju, katerega fotokopija se priloži, mora biti predhodno overjen na
podlagi Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni list FLRJ, št 10/62) z žigom Apostille
ali v primeru, ko tuja država ni podpisnica te konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem
prometu (Uradni list RS, št 64/01).
Ustreznost v Republiki Sloveniji pridobljene izobrazbe dokazuje s fotokopijo javne listine o izobraževanju,
ustreznost nacionalne poklicne kvalifikacije, pridobljene v Republiki Sloveniji, pa s fotokopijo javne listine o
pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji.
Če bo delavec migrant v Republiki Sloveniji opravljal reguliran poklic, se poklicna kvalifikacija za opravljanje
reguliranega poklica izkazuje na naslednja načina:


če se poklicna kvalifikacija priznava po zakonu, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za
opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, mora delodajalec k vlogi za
izdajo dovoljenja priložiti fotokopijo javne listine o priznani poklicni kvalifikaciji
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če se poklicna kvalifikacija ne priznava na način, določen v prejšnji točki, mora delodajalec k vlogi za izdajo
dovoljenja priložiti dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje reguliranega poklica, določenih
v nacionalni zakonodaji enako kot to velja za državljane Republike Slovenije
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PRILOGA K VLOGI TUJ-BIH-1

IZJAVA DELODAJALCA O NASTANITVI DELAVCA MIGRANTA
Spodaj podpisana odgovorna oseba delodajalca izjavljam, da:
a) bo delodajalec zagotavljal nastanitev delavcu migrantu v prostorih, ki jih ima v najemu
ali so v lasti delodajalec oz so v lasti fizične ali pravne osebe, ki je kapitalsko povezana
z delodajalcem, na naslovu:
______________________________________________________________________

b) vrsta namestitve in kdo nosi stroške namestitve;
______________________________________________________________________
c) cena, v kolikor stroške namestitve nosi delavec migrant:

_________________________________________________________________________

d) Delavec migrant ne bo nastanjen v prostorih, ki jih ima v lasti ali najemu delodajalec oz fizična
ali pravna oseba, ki je kapitalsko povezana z delodajalcem Delavec migrant bo za nastanitev
poskrbel sam

Seznanjen sem s tem, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08, 8/10) uradna oseba Zavoda RS za zaposlovanje, ki
vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, potrebne za ugotavljanje dejanskega stanja in
dejstev, pomembnih za odločanje, in tega ne prepovedujem

Podpis odgovorne osebe delodajalca: Direktor:
Datum: 9.5.2019

_____________________
Žig In podpis
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