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Povzetek

V Osrednjeslovenski regiji prevladuje pestra gospodarska struktura, ki v velikem
številu zaposluje tudi tujce. Ob nadzoru drţave, da zaposlitev tujcev ne bi ogroţala
slovenskega trga dela, je potrebno upoštevati, da so v nekaterih panogah tujci
nenadomestljivi. V večini k nam prihajajo drţavljani drţav bivše Jugoslavije, ki
prihajajo bodisi zaradi zdruţevanja druţine bodisi zaradi boljše plače. Le ti so pri
pravnih subjektih posebej priljubljeni, saj so kljub nizkim dohodkom pripravljeni delati
v teţjih delovnih razmerah.
V diplomskem delu obravnavam pravno podlago zaposlovanja tujcev, delo območne
sluţbe Zavoda za zaposlovanje Ljubljana in statistične podatke zaposlovanja tuje
delovne sile od osamosvojitve Republike Slovenije do danes.
Ključne besede: tujci, zaposlovanje tujcev, delovno dovoljenje, Osrednjeslovenska
regija, zavod za zaposlovanje, prost pretok delavcev, kvote
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Summary
The Central Slovenia region – Osrednjeslovenska has a very rich economic structure
and it is the main region for employment and work for foreigners in Slovenia. The
powers of the State to regulate the Slovenian labour market are based on
Employment and Work of foreigners Act (ZZDT), but there are still workers in
professions that are insufficiently represented in the Slovenian labour market. The
majority of foreigners come from former Yugoslavian countries for family ties or for
higher payment than they get in their own countries. For the employers they are also
a very good labour force, because they are willing to work under difficult
circumstances.
This work contains legislations regulation of the employment of foreigners, statistical
data of the employment of foreigners since Slovenia's independence and the work of
the regional office of the Employment Service of Slovenia in Ljubljana.
Key words: foreigners, employment of foreigners, Central Slovenia region –
Osrednjeslovenska, work permit, employment service, free movement of workers,
quote
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UVOD

Svet se srečuje z globalizacijo trga dela. Če ponudba in povpraševanje ne sovpadata
med domačimi delavci in delodajalci, se kaj hitro najdejo delavci iz tujine. Z vstopom
v Evropsko unijo leta 2004, je Slovenija sprejela eno temeljnih svoboščin notranjega
trga EU, prost pretok oseb. Za majhno drţavo je to več kot dobro, saj drţavljani lahko
znanje in izkušnje prinašajo iz prve roke iz tujine, vendar se postavlja vprašanje o
nadomestljivosti domačih delavcev s tujimi.
Slovenija se ţe sedaj kljub globalnemu trgu dela, srečuje s pomanjkanjem delovne
sile v posameznih poklicih in podjetja povprašujejo po kadru, ki bi zapolnil potrebe
deficitarnih poklicev. Slovenija je od osamosvojitve izpopolnila zakonodajo s področja
zaposlovanja tako drţavljanov drţav članic EU kot drţavljanov tretjih drţav.
Od vstopa Slovenije v EU so drţavljani drţav članic na slovenskem trgu dela pri
zaposlovanju in iskanju dela izenačeni s slovenskimi drţavljani. Nič pa se ni
spremenilo zaposlovanje drţavljanov tretjih drţav. Zanje velja Zakon o zaposlovanju
in delu tujcev in vsakoletne kvote delovnih dovoljenj, ki jih določi vlada, da
zaposlovanje tujcev ne bi negativno vplivalo na slovenski trg dela.
Jedro diplomske naloge je razdeljeno na štiri poglavja. Najprej bom predstavila
pravno podlago zaposlovanja in dela tujcev, tako drţavljanov drţav članic EU kot
drţavljanov tretjih drţav.
V tretjem poglavju bom podrobneje analizirala veljavni Zakon za zaposlovanje in delo
tujcev ter kvotni sistem. V četrtem poglavju bom predstavila Osrednjeslovensko regijo
kot središče trga dela v Sloveniji in Območno enoto Zavoda za zaposlovanje RS
Ljubljana kot instrument usklajevanja ponudbe in povpraševanja dela in zaposlitve.
Osnovna hipoteza, vprašanje tega poglavja je zakaj se tujci največ zaposlujejo prav v
Osrednjeslovenski regiji, kakšna je ponudba dela in povpraševanje delodajalcev po
delavcih.
V petem poglavju bom navedla, opisala in analizirala statistične podatke
zaposlovanja tuje delovne sile od osamosvojitve do danes ter vpliv sprememb
zakonodaje na zaposlovanje tujcev. Moj namen je ugotoviti kako je na slovenski trg
dela vplival vstop Slovenije v EU in ali reguliranje zaposlovanja tujcev prinaša
pozitivne rezultate na domači trg dela.
Pri pisanju diplomske naloge sem se obrnila na Območno enoto Zavoda za
zaposlovanje RS Ljubljana, kjer so mi s podatki in svetovanjem pomagali pri
obravnavi problematike zaposlovanja tujcev.
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2.1

POJEM TUJCA IN PRAVNA PODLAGA ZAPOSLOVANJA
TUJCEV
POJEM TUJCA

Opredelitev pojma tujec vsebuje Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 61-2912/99), v
nadaljevanju Ztuj, ki kot tujca definira vsakogar, ki nima drţavljanstva Republike
Slovenije. Opredelitev se veţe izključno na drţavljanstvo določene osebe in je
splošno sprejeta v vseh drţavah EU kot tudi v mednarodnih aktih. Za status tujca ni
pomembno, katere narodnosti ali porekla je oseba, niti če oseba nima drţavljanstva
nobene druge drţave. Apatridi so osebe, ki jih nobena drţava ne šteje za svoje
drţavljane. Njihov poloţaj ureja Konvencija Zduţenih narodov o pravnem poloţaju
oseb brez drţavljanstva ter sklepni akt konference Zdruţenih narodov o pravnem
poloţaju oseb brez drţavljanstva z dne 28.septembra 1954 v New Yorku. Konvencija
določa pravice, s katerimi se takšnim osebam zagotovi stabilen pravni poloţaj.
Drţave podpisnice so zavezane, da s svojimi predpisi uredijo poloţaj apatridov, kar
je Slovenija uredila z Ztuj. Ztuj je tudi temeljni pravni akt, ki pri nas sistemsko ureja
pravni poloţaj tujcev, vendar pa z njim niso urejena vsa vprašanja, ki se nanašajo na
tujce. Tako Ztuj ne ureja zaposlovanja tujcev, njihove volilne pravice, pravice
zdruţevanja ter druga vprašanja. To urejajo drugi predpisi, ki pa morajo biti v skladu
z Ztuj. V RS ločimo tri kategorije tujcev, in sicer drţavljane EU, drţavljane tretjih
drţav in rezidente za daljši čas, katerih pravni poloţaj razlikuje zakon.
Ztuj je splošno veljaven in velja za vse tujce, vendar pa določa posebno ureditev
nekaterih vprašanj za naslednje tujce:
za osebe brez drţavljanstva – apatride,
za osebe, ki so prosile za azil ali ki jim je bil priznan status begunca,
za osebe, ki v RS uţivajo zaščito po Zakonu o začasnem zatočišču,
za osebe, ki so po mednarodnem pravu priviligirane in uţivajo imuniteto.
Vsaka drţava sama določa pravila ob vstopu tujca v drţavo in o njihovem poloţaju v
drţavi, vendar mora pri tem upoštevati mednarodnopravna pravila o človekovih
pravicah. Na ozemlju teritorialne drţave tujci uţivajo pravico do nediskriminacije v
pogledu človekovih pravic. Imajo pravico sklepati civilnopravne posle, skleniti
zakonsko zvezo in uţivati sodno varstvo. Drţava, ki bi tujcu onemogočila sodno
varstvo, bi storila mednarodni delikt po običajnem mednarodnem pravu.
Po vstopu Slovenije v EU pa smo dobili novo kategorijo tujcev, za katere velja
posebna ureditev – drţavljane drţav članic EU. Maastrichtska pogodba, dopolnjena z
Amsterdamsko pogodbo, zahteva, da drţave članice spoštujejo in zagotavljajo
drţavljanom drugih drţav članic vrsto socialnih pravic, pravic iz dela in tudi politične
pravice.
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2.2

PRAVNA PODLAGA ZAPOSLOVANJA TUJCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji temelji na naslednji zakonodaji:
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. list RS, št. 66/2000, 101/2005,
4/2006-UPB1, 52/2007, 76/2007 – UPB2),
Zakon o zaposlovanju tujcev (Ur. list RS, št. 33/1992, 43/1998, 66/2000),
Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad
zaposlovanjem in delom tujcev (Ur. list RS, št. 37/2008),
Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih stroškov (Ur. list RS, št. 8/2001),
Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi inn odjavi
dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev (Ur. list RS, št. 28/2009),
Pravilnik o vrstah, postopkih in načinih vodenja evidenc tujcev, ki se zaposlijo
in delajo na ozemlju Republike Slovenije (Ur.list. RS, št. 68/2003) ,
Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje
število tujcev na trgu dela,
Zakon o tujcih (ZTuj-1-UPB3) (Ur.list RS, št. 107/2006),
Zakon o drţavljanstvu RS (Ur. list RS, št.1/1991, 96/2002),
Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Ur. list RS, št.65/2005),
Zakon o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB3) (Ur.list
RS, št. 42/2007),
Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu
sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. list RS,
št. 50/99),
Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP-UPB2 (Ur. list RS, št. 24/2006),
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - ZZZPB-UPB1
(Ur. list RS, št. 107/2006),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002), Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A), (Ur. list RS, št. 103/2007),
Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela
drţavljanov EU in EGP ter njihovih druţinskih članov (Ur. l. RS št. 70/06),
Pravilnik o kriterijih za dodatno izobraţevanje v gospodarski druţbi (Ur. list
RS, št. 52/2006),
Navodilo za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih, ki se zaposlijo in
delajo na ozemlju republike Slovenije (Ur. list RS, št. 83/2008),
2.3

PRAVNA PODLAGA ZAPOSLOVANJA DRŢAVLJANOV ČLANIC
EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

2.3.1 Uredba 1612/68/EGS
Za drţavljane drţav članic Evropske unije in članic Evropskega gospodarskega sveta
(Norveška, Islandija, Lichtenstein) velja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije in
Uredba Sveta 1612/68/EGS, ki določata prost pretok delavcev v skupnosti, in sicer:
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»Člen 1
Vsak drţavljan drţave članice ima - ne glede na njegovo prebivališče - pravico, da v
drugi drţavi članici sprejme zaposlitev in se zaposli v skladu z zakoni ali drugimi
predpisi, ki veljajo za zaposlovanje drţavljanov te drţave.
2. Zlasti ima pravico, da sprejme razpoloţljivo zaposlitev na območju druge drţave
članice z enako prednostjo kot drţavljani te drţave.
Člen 2
Vsak drţavljan drţave članice in vsak delodajalec, ki posluje na ozemlju drţave
članice, si lahko izmenjata prijave in ponudbe za zaposlitev in lahko skleneta ter
izvajata pogodbe o zaposlitvi v skladu z veljavnimi zakoni ali drugimi predpisi, ne da
bi bila zaradi tega diskriminirana«
(Uredba Sveta, 1612/68, 1. in 2. člen)
Uredba določa, da ima vsak drţavljan članice EU in Evropskega gospodarskega
prostora pravico, da je v drugi drţavi članici na področju iskanja zaposlitve in
zaposlitvenega reda izenačen z domačimi delavci. Stare članice EU, oziroma EU-15
in ostale drţave članice EGP (Norveška, Liechtenstein in Islandija) so si v času
posdpisovanja pristopne pogodbe novih članic (med drugimi tudi Slovenije)
zagotovile 7-letno prehodno obdobje, da z nacionalnimi ukrepi zaščitijo svoj trg dela.
Prehodno obdobje je razdeljeno na tri obdobja; 2 leti + 3 leta + 2 leti.
V prvem, dvoletnem obdobju, so članice EU-15 lahko ohranile nacionalne ukrepe
glede zaposlovanja drţavljanov novih članic, lahko pa so pravice še povečale. V
drugem, triletnem obdobju, so drţave ţe morale biti odločene ali bodo še naprej
uporabljale nacionalno zakonodajo ali ne in so to morale še pred začetkom obdobja
sporočiti Evropski komisiji. Lahko so tudi ukinile prehodno obdobje in dovolile prost
pretok delavcev. Tretje, dvoletno obdobje, se začne le v primeru, če se pojavijo resne
motnje na trgu dela. Obdobje je predvideno do leta 2011 in do takrat drţave članice
lahko še uporabljajo nacionalno zakonodajo.
2.3.2 Evropski trg dela za Bolgarijo in Romunijo
Prost pretok delavcev v EU bom podrobneje opisala v 8. poglavju, tu bi samo opisala
sedanje stanje glede prehodne ureditve o prostem gibanju delavcev za Bolgarijo in
Romunijo, ki sta v EU vstopile s 1.1.2007.
Odpiranje trga dela za drţavljane drţav članic je razdeljeno v tri faze:
prva faza je trajala od 1.januarja 2007 do 31.decembra 2008,
druga faza se je začela 1.januarja 2009 in bo trajala do 31.decembra 2011 ter
tretja faza, ki bo trajala od 1.januarja 2012 do 31.decembra 2013.
V 1. fazi je 10 članic EU-25 ţe odprlo svoj trg dela za Bolgare in Romune. Te drţave
so Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška, Finska, Švedska in
Slovenija. Le Finska, Slovenija ter Ciper pa so za drţavne evidence obdrţale
obvezno prijavo dela s strani delodajalca, ki te delavce zaposli.
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Ostale drţave članice EU-25 so obdrţale sistem delovnih dovoljenj, vendar so
nekatere drţave postopke spremenile. Malta na primer izdaja delovna dovoljenja za
delo, ki zahteva kvalificirane ali izkušene delavce in za tista dela, za katera
primanjkuje delavcev. V Grčiji izdajo delovno dovoljenje v primeru, če za delovno
mesto ni drugega kandidata drţav članic EU. V Franciji so določili 150 poklicev za
katere izdajo delovna dovoljenja brez predhodne kontrole trga dela. Luksemburg je
uvedel poenostavljene postopke za dela v kmetijstvu, hotelirstvu, vinogradništvu ter
za delavce s posebnimi kvalifikacijami za delo v finančnem sektorju. Belgija je uvedla
petdnevne pospešene postopke za izdajo delovnega dovoljenja za deficitarne
poklice, Italija pa ne izdaja delovnega dovoljenja za določena dela (hotelirstvo,
turizem, kmetijstvo, gradbeništvo, gospodinjska opravila, oskrba, sezonsko delo).
Bolj zahtevna je Velika Britanija, ki razen za redke kategorije del, zahteva delovno
dovoljenje ter izdajo kartice "Accession worker card". Niţje kvalificirani delavci so v
kmetijstvu in gostinstvu omejeni s kvoto, kvalificirani delavci pa lahko delajo, če
pridobijo delovno dovoljenje. Na Nizozemskem izdajo delovno dovoljenje le v
primeru, če ni primernega kandidata z Nizozemske ali drţave članice EU in da
delodajalec delavcu nudi tudi nastanitev za čas dela. Delovna dovoljenja zahtevajo
tudi Španija, Portugalska in Irska.
Bolgarija in Romunija sta odprli svoj trg dela le za tiste drţave članice EU-25, kjer je
trg dela odprt tudi za njune delavce.
V drugi fazi, 1. januarja 2009, so svoj trg dela odprle še Španija, Grčija, Madţarska in
Portugalska. Večina ostalih 11 drţav, ki je obdrţala omejitve za Bolgarijo in Romunijo
pa je postopke poenostavila ali zmanjšala omejitve za določene poklice. Za Slovenijo
sta omejitve obdrţali le še Nemčija in Avstrija, kar pa Komisija EU ţe preučuje.
2.3.3 Načelo vzajemnosti
Slovenija je ob vstopu v EU leta 2004 uveljavila načelo vzajemnosti. To pomeni, da
lahko Slovenija proti članicam EU-15, ki uveljavljajo nacionalne ukrepe, uveljavlja
enakovredne ukrepe, kot so jih uvedle one. Slovenija je načelo vzajemnosti
uveljavljala dve leti, nato pa ga je v letu 2006 opustila, saj prost pretok delavcev ni
več ogroţal trga dela.

2.3.4 Varnostna klavzula
Varnostna klavzula je pravica vsake drţave članice EU, da v primeru resnih motenj
na trgu dela zaprosi za dovoljenje Evropsko komisijo, da uvede omejitev dostopa do
trga dela. V resnih primerih lahko drţava članica sama uvede varnostno klavzulo in
nato naknadno obvesti komisijo. Komisija tudi določi, kakšne omejitve drţava članica
lahko uvede in za koliko časa.
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ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV – ZZDTUPB2 (UR. LIST RS, ŠT. 76/07)

Zakon temelji na Zakonu o zaposlovanju tujcev (Ur. list RS, št. 33/92), ki je prvi v
samostojni drţavi urejal zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji. Zakon preneha
veljati leta 2000 s sprejemom novega Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. list
RS, št. 66/00). Ta zakon je bil nato dvakrat spremenjen, in sicer z zakonoma o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. list RS, št.
101/05 in Ur. list RS, št. 52/07).
3.1

VSEBINA ZAKONA

Zakon je sestavljen iz sedemnajstih poglavij.
3.1.1 Splošne določbe in omejitev števila tujcev na trgu dela
Prvo poglavje vsebuje splošne določbe o vsebini zakona in njegovi uporabi. Posebej
so opredeljeni pojmi, ki so potrebni za razumevanje zakona, in temeljne določbe.
Drugo poglavje določa omejitev števila tujcev na trgu dela. Vlada v skladu z
migracijsko politiko vsako leto določi kvoto delovnih dovoljenj, ki se lahko izdajo
tujcem za delo na slovenskem ozemlju. S tem zakonom je posebej določena zgornja
meja izdanih delovnih dovoljenj, saj kvota letno ne sme presegati 5% aktivnega
prebivalstva Republike Slovenije. To pa ne velja za tujce, za katere niso predpisana
delovna dovoljenja; to so drţavljani članic Evropske Unije, članic Evropskega
gospodarskega prostora (Norveška, Leihtenstein in Islandija) in Švicarske
konfederacije, saj so le-ti glede zaposlitve izenačeni z domačimi delavci. V kvoto se
prav tako ne vštevajo tujci z osebnim delovnim dovoljenjem ter tuji napoteni delavci
na dodatnem izobraţevanju. Vlada lahko izjemoma dopusti medletno odstopanje od
kvote navzgor, če se ugotovi, da za to obstaja gospodarski interes. V primeru
javnega ali splošnega gospodarskega interesa Vlada RS lahko kvote omeji ali
prepove po regijah, podjetjih in področjih dejavnosti. Z zakonom je to dovoljeno v
naslednjih primerih:
ob sprejemu mednarodnega sporazuma,
ob naraščajočemu trendu brezposelnosti,
ob zmanjšanju potreb po tujih delavcih zaradi programov aktivne politike
zaposlovanja.
Prav tako se poleg kvote lahko določi omejitve ali prepovedi, če se oceni, da se tujci
po izteku veljavnosti dovoljenj ne bodo mogli vrniti v matično drţavo, ali na zahtevo
pristojne zbornice ali reprezentativnih sindikatov, ki je utemeljena z izgubo delovnih
mest po posameznih področjih. Vlada lahko omeji tudi število samozaposlenih tujcev
po posameznih področjih. Letna kvota se po zakonu razdeli na veljavna delovna
dovoljenja in na nova delovna dovoljenja. Slednja se obravnavajo po z zakonom
določenih kategorijah tujcev. Zakon v 7. členu navaja razloge za prepoved novega
zaposlovanja ali dela, kadar ima negativne učinke na prestrukturiranje gospodarstva
in zaposlenost.
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3.1.2 Delovna dovoljenja
Tretje poglavje Zakona o zaposlovanju in delu tujcev opredeljuje vrste delovnih
dovoljenj. »Delovno dovoljenje je dokument, na podlagi katerega lahko domači ali tuji
delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu, oziroma opravlja drugo
delo s tujcem v skladu z določbami tega zakona« (ZZDT-UPB2, 8.člen)
Lahko se izda kot osebno delovno dovoljenje za določen ali nedoločen čas, kot
dovoljenje za zaposlitev za dobo največ enega leta ali kot dovoljenje za delo,
katerega časovna omejitev je odvisna od namena. Tujcu je lahko izdana le ena vrsta
delovnega dovoljenja za isto časovno obdobje, vendar morata tako tujec kot
delodajalec za izdajo dovoljenja izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem zakonom.
Pomembni sta 11. in 12. točka 8.člena ZZDT-UPB2, ki se glasita: »V primeru
sklepanja delovnega razmerja je delodajalec dolţan pred vlogo za izdajo delovnega
dovoljenja prijaviti prosto delovno mesto v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti.« (ZZDT-UPB2, 8.člen, 11.točka)
»Zavod za zaposlovanje je v primeru, da je s tem zakonom določena kontrola trga
dela, dolţan v roku osmih delovnih dni od prijave prostega delovnega mesta
delodajalca pisno obvestiti, ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne domače ali z
domačimi izenačene brezposelne osebe. V primeru iz četrtega odstavka 11. a člena
tega zakona zavod za zaposlovanje delodajalca pisno obvesti o soglasju ali zavrnitvi
soglasja v roku 30 dni od prijave prostega delovnega mesta.« (ZZDT-UPB2, 8.člen,
12.točka)
Zakon v tretjem poglavju navaja tudi drţavne organe, ki so pristojni za odločanje o
izdaji delovnih dovoljenj tujcem. Zavod za zaposlovanje vodi postopke v zvezi z
izdajo, odvzemom in prenehanjem veljavnosti delovnih dovoljenj, ter v zvezi z izdajo
potrdil, ki so predpisani v tem zakonu. Zavod za zaposlovanje deluje v skladu z
zakonom o splošnem upravnem postopku in odloča kot prvostopenjski organ. Na
drugi stopnji o pritoţbah zoper odločbe in ukrepe zavoda za zaposlovanje odloča
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. Postopke v zvezi s pogoji za
registracijo oziroma izbrisom tujca, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, pa
izvajajo organi in pristojne zbornice v skladu s posebnimi zakoni.
3.1.2.1 Osebno delovno dovoljenje
Osebno delovno dovoljenje je obnovljiva ali stalna oblika delovnega dovoljenja in v
času veljavnosti omogoča tujcem, da prosto dostopajo do trga dela, vendar ne v
primeru, če je dovoljenje izdano za samozaposlitev. Izda se za čas, ki je določen s
tem zakonom, in ni odvisen od razmer na trgu dela. Tujci se lahko vpišejo tudi v
evidenco brezposelnih oseb, vendar le tisti, ki imajo delovno dovoljenje za dobo do
treh let, za nedoločen čas ali pa imajo izdano dovoljenje za začasno zaščito oziroma
vloţijo prošnjo za mednarodno zaščito.
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Če ima tujec veljavno osebno delovno dovoljenje za dobo enega leta, treh let ali za
nedoločen čas lahko ustanovi ali soustanovi osebno gospodarsko druţbo ali se
registrira kot samostojni podjetnik posameznik. Za ustanovitev, soustanovitev
gospodarske druţbe, oziroma za registracijo samostojnega podjetnika mora tujec
izpoljnjevati naslednje pogoje:
imeti mora veljavno dovoljenje za prebivanje,
pred registracijo mora vsaj eno leto neprekinjeno prebivati v RS,
izkazati mora finančna sredstva v višini 10.000eur (Minister za delo lahko za
različne dejavnosti predpiše različno višino izkazanih sredstev),
če se dejavnost opravlja v poslovnem prostoru, mora tujec izkazati lastništvo
poslovnega prostora ali najemno pogodbo; prav tako mora izkazati lastništvo
ali najemno pogodbo za objekt oz. poslovni prostor, kjer ima gospodarska
druţba sedeţ.
10.a člen navaja še izjeme iz zgornjega odstavka, ki veljajo predvsem za slovenske
izseljence in njihove potomce do tretjega kolena.
Za vloţitev prošnje za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo do
treh let zakon v 10.b členu nalaga posebne pogoje. Hkrati tudi opredeljuje, kdo so
oţji druţinski člani slovenskega drţavljana in kdo oţji druţinski člani tujca, ki pod
posebnimi pogoji prav tako lahko zaprosijo za osebno delovno dovoljenje z
veljavnostjo treh let.
Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas lahko pridobi tujec, ki ima dovoljenje za
stalno prebivanje v RS.
Za osebno delovno dovoljenje za čas, ki je določen z zakonom, lahko pridobi tujec, ki
prosi za mednarodno zaščito (izda se eno leto po vloţitvi prošnje, vendar le za
obdobje treh mesecev, moţno pa je tudi podaljšanje) ali tujec, z začasno zaščito
(vendar le za čas trajanja statusa osebe za začasno zaščito).
Osebno delovno dovoljenje se lahko izda tudi na podlagi mednarodne pogodbe za
čas in primer, ki je zapisan v pogodbi, in se lahko izda tudi brez plačila taks, če
pogodba tako določa.
Osebno delovno dovoljenje preneha veljati, če preteče čas, za katerega je bilo
dovoljenje izdano, če se tujec osebnemu delovnemu dovoljenju odpove, če tujec
pridobi drţavljanstvo Republike Slovenije, če tujcu preteče dovoljenje za bivanje in v
primeru smrti tujca.
3.1.2.2 Dovoljenje za zaposlitev
Z 11. členom Zakon o zaposlovanju in delu tujcev opisuje karakteristike dovoljenja za
zaposlitev. Dovoljenje za zaposlitev se tujcu izda v primeru, če v evidenci zavoda za
zaposlovanje ni primernih slovenskih drţavljanov ali oseb, ki so po statusu enačeni s
slovenskimi drţavljani. Če so pogoji za izdajo dovoljenja za zaposlitev izpolnjeni, se
vloga lahko izda na prošnjo delodajalca, upoštevajoč še naslednje pogoje:
delodajalec mora biti ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru,
prijaviti mora prosto delovno mesto,
tako tujec kot delodajalec morata izpolnjevati pogoje, ki so predpisani v 7.
členu tega zakona.

9

prav tako ne sme biti zapolnjena kvota za to obliko zaposlovanja, tujec mora
izpolnjevati pogoje za zaposlitev, ki jih je delodajalec določil, le-ta pa mora
skupaj s tujcem podpisati pogodbo.
Če zaposlitev tujca ne vpliva škodljivo na trg dela, lahko minister, pristojen za delo, v
sodelovanju z ministrom, za katerega področje zaposlitve gre, določi dejavnosti, v
katerih se izjemoma lahko izda dovoljenje za zaposlitev, ne glede na to ali so v
evidenci zavoda prijavljeni tudi domači delavci ali ne. Prav tako lahko območna
sluţba izda dovoljenje za zaposlitev na podlagi soglasja centralne enote zavoda za
zaposlovanje. Da pridobi soglasje, mora napisati obrazloţitev, zakaj in kako
zaposlitev tujca ne bo škodljivo vplivala na trg dela in da so domače brezposelne
osebe zavrnile moţnost za delo na delovnem mestu, ki bi ga sedaj rad zasedel tujec.
Seveda ima minister za delo vso pravico določiti pogoje, kdaj in kako se tako
soglasje lahko pridobi in kdaj ne.
Dovoljenje za zaposlitev se lahko podaljša za največ 12 mesecev, če je tujec imel v
času veljavnosti dovoljenja za zaposlitev dovoljenje za prebivanje in prijavljeno
socialno zavarovanje in če je delodajalec prijavil začetek dela. Za podaljšanje morajo
biti izpolnjeni vsi pogoji prejšnjega člena (11.a) pa tudi da tujec ni bil pravnomočno
sankcionirana zaradi prekrška tega zakona ali zakona, ki preprečuje zaposlovanje in
delo na črno. Vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev lahko tujec vloţi od 60 do
30 dni pred iztekom prvega dovoljenja za zaposlitev. Če vloga ni obravnavana do
izteka dovoljenja za zaposlitev, zavod izda potrdilo o vloţeni vlogi, ki je enakovredna
dovoljenju za zaposlitev do dokončnosti odločbe o podaljšanju dovoljenja za
zaposlitev.
V primeru spremembe delodajalca (zaradi pravnega prenosa podjetja, zdruţitve ali
delitve podjetja) se ob podaljšanju dovoljenja za zaposlitev za delodajalca šteje tudi
pravni naslednik delodajalca, ki je po tem zakonu »delodajalec prevzemnik« in nanj
preidejo vse pravice in obveznosti iz pogodbe oziroma delovnega razmerja, ki je bilo
sklenjeno z delodajalcem prenosniku.
11. c člen našteva primere zaposlitve tujca brez kontrole trga dela, ki jih vselej najprej
določi minister za delo. Gre predvsem za naravo dela, ko določenih poklicev na
slovenskem trgu primanjkuje, poklici, ki jih ni moţno pridobiti z izobraţevanjem ali
usposabljanjem v Sloveniji, kulturni delavci, športniki, znanstveniki lektorji in podobni,
katerim se dovoljenje za zaposlitev lahko izda brez upoštevanja pogoja, da pridobijo
dovoljenje le, če v evidenci zavoda ni ustreznih domačih brezposelnih oseb (prvi
odstavek 11.a člena).
Tako dovoljenje se izda na vlogo delodajalca, če je le ta ustrezno registriran in je
prijavil prosto mesto, ima poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela,
če mu niso bile pravnomočno izrečene kazni globe za prekrške po členih tega
zakona ali Zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno (enako velja za
tujca). Prav tako za zaposlitev tujca brez kontrole trga dela ne sme biti ţe izkoriščena
kvota za to obliko zaposlovanja, tujec mora izpolnjevati zahtevane pogoje
delodajalca, le-ta pa mora najprej priloţiti s svoje strani podpisano pogodbo o
zaposlitvi.
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Za istega tujca se lahko izda dovoljenje za zaposlitev več delodajalcem, pod
pogojem, da tujec pri prvem (pri zaposlitvi) dela neprekinjeno vsaj šest mesecev in
da gre za tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo. Pri drugem delodajalcu mora
zaposlitev temeljiti na Zakonu o delovnih razmerjih, delodajalec in tujec pa morata
izpolnjevati pogoje iz 11.a člena tega zakona. Delodajalec mora k vlogi za dovoljenje
za zaposlitev pri več delodajalcih priloţiti sporazum med njim, delavcem in drugim
delodajalcem. Dovoljenje za zaposlitev preneha veljati, če poteče čas, za katerega je
bilo izdano, ob prenehanju delovnega razmerja, če tujec pridobi osebno delovno
dovoljenje ali drţavljanstvo RS, v primeru smrti tujca in v primeru 29.a in 29.c člena
tega zakona.
3.1.2.3 Dovoljenje za delo
Dovoljenje za delo je oblika delovnega dovoljenja, ki ima vnaprej določeno časovno
omejitev. Na podlagi dovoljenja za delo se delavec lahko zaposli in dela v RS.
Dovoljenje za delo se izda glede na namen. Zakon omenja: delo z napotenimi
delavci, usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev, sezonsko delo, delo tujih
zastopnikov ter individualne storitve tujcev. Izda se tujcu na vlogo delodajalca
oziroma pravne osebe, ki jo določa ta zakon in izda se v okviru kvote, ki je določena
za posamezni namen, ne da bi se preverjalo stanje in razmere na trgu dela. Po
preteku veljavnosti dovoljenja za delo tujcu ne sme biti izdano dovoljenje za
zaposlitev ali osebno delovno dovoljenje, če vmes ni prišlo do prekinitve dela v drţavi
(vendar so z zakonom določene izjeme), prav tako se dovoljenje le izjemoma
podaljša. Preneha s potekom časa, za katerega je bilo izdano, s prenehanjem
delovnega razmerja in v primeru smrti tujca. Delodajalci so zavezani tujca z
dovoljenjem za delo prijaviti in odjaviti.
3.1.3 Čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci
Tuja podjetja lahko izvajajo čezmejne storitve z napotenimi delavci le pod pogoji,
določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi. Le-tega ni dopustno izvajati, ko se po
mednarodnih sporazumih ali predpisih RS zahteva trţna prisotnost tujih podjetij.
Izvajalec je tuje podjetje, ki izvaja storitve v svojem imenu in na svoj račun, je pa v
naročniškem razmerju z naročnikom iz RS, ki so mu storitve tudi namenjene.
Posamezna pogodba se lahko izvaja največ tri mesece in se lahko izjemoma
podaljša, če naročnik in izvajalec dokaţeta, da pogodbe ni bilo mogoče izvršiti v treh
mesecih iz objektivnih razlogov. Podjetje izvaja storitve z napotenimi delavci, ki so pri
njem zaposleni najmanj eno leto. Vsakemu delavcu se dovoljenje za delo lahko izda
večkrat, vendar največ za obdobje treh mesecev. Izvajalec storitve, ki je tuji
delodajalec, vloţi prošnjo za izdajo dovoljenja za delo za svojega delavca – tujca in
ga je dolţan tudi prijaviti in odjaviti. Izda se v okviru kvote, ki je določena za napotene
delavce.
Tuji delodajalec je napotenim delavcem dolţan zagotoviti minimalne pravice v zvezi z
delovnim časom, nočnim delom, odmori in počitki, minimalnim letnim dopustom,
plačo, varnostjo in zdravjem itn., po določbah zakona in kolektivnih pogodb. Ko je
storitev posebnega pomena za drţavo in gre za izjemne primere, naročnik pa je
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drţavni organ, organ lokalne samouprave ali nosilec javnega pooblastila, se lahko
storitev izvaja daljši čas, ne glede na trţno prisotnost. Naročnik storitve mora pred
vloţitvijo vloge za izdajo dovoljenj pridobiti pisno soglasje ministrstva za delo, ki nato
soglasno z ministrstvom, pristojnim za področje dejavnosti, odloči o utemeljenosti
izvajanja storitve daljši čas, ter določi število napotenih delavcev in čas dela.
Če bi lahko nadaljnje izvajanje storitev negativno vplivalo na stanje zaposlenosti v
RS ali imelo druge škodljive posledice za slovenski trg, lahko minister, pristojen za
delo, v primerih, ko ni vzajemnosti, omeji ali prepove čezmejno izvajanje storitev z
napotenimi delavci. Obstoj vzajemnosti se domneva do dokaza o nasprotnem, v
primeru dvoma pa obvelja stališče ministra za delo. Te storitve se lahko izjemoma
opravljajo tudi brez izdanih dovoljenj za delo, vendar te izjeme določa zakon (ZZDT),
zavezanec za prijavo in odjavo delavcev pa je v tem primeru naročnik, ki ima sedeţ v
RS.
3.1.3.1 Dodatno izobraževanje tujih napotenih delavcev v slovenskih
gospodarskih družbah
Dodatno izobraţevanje tujih napotenih delavcev v slovenskih gospodarskih druţbah
se izvaja v primeru, če sta tuja in slovenska gospodarska druţba kapitalsko povezani
ali če gre za poslovno tehnično sodelovanje ali prenos tehnologije. Izobraţevanje se
izvaja v gospodarski druţbi, s sedeţem v RS, slovenska in tuja gospodarska druţba
pa skleneta pogodbo o dodatnem izobraţevanju. Pogodba mora vsebovati določila o
plačilu, nastanitvi in prehrani napotenih delavcev ter program izobraţevanja, ki ga
mora potrdili Gospodarska zbornica Slovenije. Tuja gospodarska druţba lahko
večkrat napoti posamezna delavca na dodatno izobraţevanje, vendar največ za tri
mesece v času dveh let, slovenska gospodarska druţba pa mora tujim napotenim
delavcem zagotoviti minimalne pravice v zvezi z delovnim časom, počitki, nočnim
delom ipd.
Dovoljenje za delo se izda na vlogo tuje gospodarske druţbe, ki tudi prijavi delo
tujca. Tuji napoteni delavci morajo biti zdravstveno zavarovani, skladno s predpisi
RS. Tudi tukaj velja, da minister za delo soglasno z ministrom za gospodarstvo določi
kriterije in pogoje za dodatno izobraţevanje tujih delavcev. Določbe tega 14.a člena
veljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.
3.1.3.2 Tuji napoteni delavci, ki izvajajo dodatno izobraževanje slovenskih
delavcev v slovenskih gospodarskih družbah
Dodatno izobraţevanje slovenskih delavcev s strani napotenih tujih delavcev se
izvede v primeru, ko sta gospodarski druţbi kapitalsko povezani ali ko gre za
poslovno tehnično sodelovanje ali prenos tehnologije. Izvaja se v gospodarski druţbi,
ki ima sedeţ v Sloveniji, in na podlagi pogodbe med slovensko in tujo gospodarsko
druţbo. Vsebovati mora določila o plačilu, nastanitvi in prehrani tujih delavcev ter s
strani Gospodarske zbornice potrjen program dodatnega izobraţevanja. Tuja
gospodarska druţba lahko istega delavca večkrat napoti na dodatno izobraţevanje,
vendar največ za tri mesece v roku dveh let. Dovoljenje za delo se izda na vlogo
slovenske gospodarske druţbe, ki delo napotenih delavcev tudi prijavi, morajo pa biti
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tudi ustrezno zavarovani v skladu s predpisi RS. Minister za delo v soglasju z
ministrom za gospodarstvo določi kriterije za delo in pogoje, ki jih mora pogodba
vsebovati. Določbe se smiselno uporabljajo tudi za samostojne podjetnike
posameznike.
3.1.4 Nameščanje tujih delavcev
Tuja pravna oseba lahko začasno premesti delavce s kraja zaposlitve v tujini na delo
v RS, in sicer v podruţnico ali drugo organizacijsko enoto poslovanja za opravljanje
določenih nalog ali izvedbe pogodbenih storitev, ki jih bo izvedla na ozemlju
Republike Slovenije. Za nameščanje mora tuji delodajalec pridobiti dovoljenje za
delo, ki se izda brez preverjanja stanja na trgu dela, vendar v okviru kvote, ki je
določena za nameščanje delavcev. Tuji delodajalec mora prijaviti delo tujca, ki ga
namešča v Republiki Sloveniji, v skladu z določbami tega zakona.
Delavci morajo biti predhodno vsaj eno leto ţe zaposleni pri pravni osebi, da jih ta
lahko namesti v RS. V Republiki Sloveniji pa je tujec lahko nameščen največ eno
leto, razen če ni z mednarodno pogodbo ali s tem zakonom drugače določeno. Lahko
je ponovno nameščen v RS, vendarle po vmesni prekinitvi. Trajanje vmesne
prekinitve je določeno z veljavnostjo predhodnega dovoljenja za delo.
Pri nameščanju delavcev se zopet upošteva načelo vzajemnosti, ki je pogoj za
nameščanje delavcev. Za ugotavljanje obstoja vzajemnosti se uporablja enajsti
odstavek 13. člena tega zakona, ki narekuje, da minister za delo lahko v primerih, ko
ni vzajemnosti, prepove ali omeji storitve z napotenimi delavci, če bi nadaljnje
izvajanje storitev negativno vplivalo na stanje zaposlenosti v RS, moţnost
konkuriranja domačih ponudnikov na našem in tujih trgih ali če bi imelo kakršnekoli
druge posledice na trg dela (minister za delo lahko to stori v soglasju z ministrom za
gospodarsko sodelovanje s tujino). Vlada pa lahko določi izjeme od načela
vzajemnosti, lahko določi maksimalno število nameščenih delavcev, čas njihove
namestitve in druge pogoje, da le ne pride do škodljivih posledic na trgu dela.
Delovnopravne pogoje je delavcem dolţan zagotoviti sam delodajalec, morajo pa biti
tudi ustrezno zdravstveno zavarovani v skladu s predpisi Republike Slovenije.
3.1.4.1 Gibanje oseb znotraj združb
Gibanje oseb znotraj druţb je dopustno, ko ima tuja pravna oseba v Republiki
Sloveniji registrirano organizacijsko enoto ali podruţnico. V tem primeru lahko tuji
delodajalec začasno premesti svoje delavce, ki so pri njem zaposleni vsaj eno leto.
Tuji delodajalec lahko začasno napoti naslednje delavce:
osebe, ki zastopajo vodilni poloţaj (niso vpisane v sodni register v RS),
osebe, ki delajo pri pravni osebi in imajo posebno znanje, ki je bistvenega
pomena za storitve druţbe.
Čas namestitve je določen z aktom o imenovanju oziroma napotitvi delavca, izda pa
ga pristojni organ uprave tuje pravne osebe. Tuja pravna oseba vloţi vlogo za
dovoljenje za delo za svoje delavce. Delavci status napotene osebe ohranjajo
praviloma eno leto.
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3.1.5 Usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev
Za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja tujca se izda dovoljenje za delo in je
vezano na primere, ko ima Republika Slovenija sklenjen sporazum z drţavo, katere
drţavljan je tujec. Program se izvaja na podlagi pogodbe o zaposlitvi tujca za
določen čas, ki se sklene za največ eno leto. Če programa za usposabljanje ali
izpopolnjevanje ni mogoče zaključiti v tem času, se lahko podaljša za največ šest
mesecev. Če gre za usposabljanje na področju medicine, pa se lahko podaljša do
enega leta. Izjemoma se lahko izvaja brez predhodno sklenjenega meddrţavnega
sporazuma, če je to izpopolnjevanje ali usposabljanje utemeljeno z interesi določene
gospodarske panoge, ministrstva ali lokalne skupnosti.
Dovoljenje za delo se izda na vlogo organizatorja tega izpopolnjevanja ali
usposabljanja. Lahko je to gospodarska druţba, drţavni organ Republike Slovenije
ali pooblaščena institucija. Organizator mora prav tako delo tujca prijaviti.
Izpopolnjevanje ali usposabljanje se lahko izvaja brez sklenitve delovnega razmerja,
vendar mora biti med nosilcem programa in organizacijo, kjer se tujec usposablja,
sklenjena pisna pogodba, s katero morajo biti urejena medsebojna razmerja. Tujec
se lahko le enkrat vključi v posamezni program usposabljanja ali izobraţevanja.
Dovoljenja za delo se izdajo v okviru kvote, ki je za usposabljanje in izobraţevanje
določena, ne glede na razmere na trgu dela. Minister za delo v soglasju z ministrom
za šolstvo in šport predpiše postopek in pogoje za izdajo dovoljenj za delo po 18.
členu zakona.
3.1.6 Sezonsko delo tujcev
Sedmo poglavje ureja sezonsko delo tujcev. Dopustno je v primeru, ko je
povpraševanje na trgu dela občasno večje od ponudbe in se izvaja v okviru
dejavnosti, ki ima sezonski značaj. Dovoljenje za delo se izda na vlogo delodajalca,
ta je dolţan tujca tudi prijaviti in odjaviti. Delodajalec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, razen v primeru, če je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda
oziroma kmetijskega zemljišča (izjemo določa 20. člen). Dovoljenje se izda v okviru
določene kvote za sezonsko delo in če tujcu pred vloţitvijo vloge ni bila izrečena
kazen za prekršek po tem zakonu. Za istega tujca lahko delodajalec le enkrat zaprosi
za dovoljenje za sezonsko delo, ki velja do tri mesece. Delodajalec s tujcem sklene
delovno razmerje, ki velja za določen čas, razen v primeru dela na področju
kmetijstva ali gozdarstva, če se delo opravlja največ 30 dni. Delovno dovoljenje se za
tujca lahko ponovno izda v naslednjem koledarskem letu za katerikoli namen. V
gradbeništvu pa velja, da se po izteku dovoljenja za sezonsko delo lahko ponovno
izda delovno dovoljenje ţe po preteku sedmih mesecev.
3.1.6.1 Sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu
Dovoljenje za delo na področju kmetijstva ali gozdarstva se ponovno izda ali
podaljša istemu ali drugemu delodajalcu največ trikrat letno, vendar skupno trajanje
dela ne sme presegati šest mesecev v koledarskem letu. V primeru izrednih
pridelovalnih pogojev lahko delodajalec na podlagi mnenja zbornice za kmetijstvo in
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gozdarstvo zaprosi za izjemno podaljšanje dovoljenja za delo za največ en mesec.
Kot sem omenila ţe zgoraj, je delodajalec lahko fizična ali pravna oseba, ki se
registrira za opravljanje dejavnosti, lahko pa je delodajalec fizična oseba, ki je lastnik
ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča.
3.1.6.2 Sezonsko delo v gostinstvu in turizmu ter sezonsko delo v
gradbeništvu
S področja gostinstva in turizma se dovoljenje za delo lahko izda večkrat v
koledarskem letu, vendar skupno trajanje ne sme presegati šestih mesecev v istem
koledarskem letu.
Drugače pa se obravnava sezonsko delo v gradbeništvu, saj je trajanje dela omejeno
na največ devet mesecev v kateremkoli dvanajstmesečnem obdobju in se lahko
ponovno izda po sedmih mesecih, ne glede, ali gre za istega ali drugega delodajalca.
3.1.7 Dovoljenje za delo tujih zastopnikov druţb
Druţbe in samostojni podjetniki-posamezniki morajo za tujce, ki jih imenujejo za
zastopnike, pridobiti dovoljenje za delo. Druţba ali samostojni podjetnik, ki zaposluje
deset delavcev ali manj, lahko pridobi dovoljenje za delo za tujca, ki je zastopnik
druţbe, in še eno dovoljenje za delo za zastopnika podruţnice ne glede na število
podruţnic. Če pa druţba ali posameznik posluje z več podruţnicami, lahko
dovoljenje za delo dobi vsak zastopnik podruţnice, če slednja zaposluje deset ali
manj delavcev. Dovoljenje za delo se izda na vlogo delodajalca, ta pa je prav tako
zavezanec za prijavo in odjavo dela tujca.
3.1.8 Pogodbene storitve tujcev na podlagi dovoljenja za delo
Gre za individualne storitve tujcev. Minister za delo predpiše navodila za preverjanje
zakonskih pogojev, ki jih morajo tujci izpolnjevati pri izvajanju storitev v Republiki
Sloveniji. Če tujec ni registriran za opravljanje dejavnosti s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, lahko pridobi dovoljenje za delo za izvedbo pogodbenih storitev le
v primerih, ko se zahteva specialistično znanje, ki ga ni mogoče pridobiti v ponudbi
na notranjem trgu. Na vlogo naročnika storitve (ta prijavi tudi začetek in prenehanje
dela) dovoljenje za delo izda zavod za zaposlovanje v okviru določene kvote za
individualne storitve tujcev.
Dovoljenje se lahko izda večkrat v koledarskem letu, vendar skupaj za ne več kot 90
dni. Kadar ni pogojev za sklenitev delovnega razmerja, se tujcem lahko izda
dovoljenje za delo z veljavnostjo do enega leta, če opravljajo storitve s področja
kulture, športa, zdravstva in izobraţevanja. Tujcu se delovnega dovoljenja ne izda,
če mu je bila pred vloţeno vlogo za izdajo dovoljenja za delo izrečena kazen za
prekršek po tem zakonu. Utemeljenost vloge za izdajo delovnega dovoljenja presoja
zavod za zaposlovanje. V primeru dvoma o utemeljenosti vloge zavod odloči na
podlagi mnenja pristojne zbornice, ministrstva ali poklicnega zdruţenja ali
kateregakoli drugega organa, ki ga ministrstvo pooblasti za izdajo mnenj. Če je
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pogodba o delu s tujcem sklenjena za obdobje, daljše od enega leta, se lahko
dovoljenje letno obnavlja do izteka pogodbe.
3.1.9 Pogodbene storitve tujcev na podlagi prijave dela
Tuji estradni umetniki ali poklicni ustvarjalci lahko v okviru zabavnega programa
nastopajo na prireditvah v Republiki Sloveniji brez delovnega dovoljenja, vendar ne
več kot sedem dni. Lahko pa se izvajajo večkrat, vendar v koledarskem letu skupno
največ 30 dni. Izjeme so cirkuške predstave in zabaviščni parki, saj so vezani le na
čas odobrenega bivanja v drţavi in ne potrebujejo delovnih dovoljenj. Pogoj za delo
tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev je prijava na zavodu za zaposlovanje.
Prireditelj oziroma naročnik storitev je zavezanec za prijavo v kraju, kjer se bodo
storitve izvajale. Če se delo izvaja dlje časa, morajo tujci pridobiti delovno dovoljenje
skladno z delom, ki ga opravljajo.
Prav tako ne potrebujejo delovnega dovoljenja tujci, ki so napoteni v drţavo z
namenom postavitve, opremljanja in rastavljanja opreme in predmetov v okviru
sejemskih in razstavnih prireditev, ki se jih udeleţuje njihov delodajalec. Vendar
storitve ne smejo biti daljše od trajanja sejma. Tuji delodajalec mora prijaviti delo
tujcev na območni sluţbi zavoda za zaposlovanje, kjer se delo izvaja.
Zakon v 26. členu predpisuje naslednje primere storitev, ki so vezane na dobavo
blaga in servisiranje, v katerih delovna dovoljenja niso potrebna, potrebna pa je
prijava domačega naročnika:
če so storitve tujih delavcev povezane z dobavo, montaţo strojev, naprav ali
opreme, uvajanjem osebja naročnika, demontaţo strojev, naprav ali opreme,
če gre za izvajanje rednih vzdrţevalnih del, vendar morajo biti ţe vanprej
dogovorjeni v pogodbi o nakupu strojev, naprav ali opreme in jih opravljajo
delavci, ki so zaposleni pri proizvajalcu,
ko je dobavitelj dolţan na svoje stroške odpraviti napake na strojih ali opremi
in je to zapisano v pogodbi o nabavi strojev, vendar delo ne sme trajati več kot
sedem dni in zavezanec za prijavo prijavi delo tujcev.
Za preprečitev ali odpravo gospodarske škode ter drugih posledic naravnih in drugih
nesreč ali havarij, za reševanje ţivljenj ali ukrepov, potrebnih za preprečitev
ogroţanja zdravja prebivalstva, zakon v 27. členu določa, da je na zaprosilo
domačega naročnika treba zagotoviti storitve tujega izvajalca in za tuje delavce ni
potrebno pridobiti delovnega dovoljenja. Naročnik storitve mora najkasneje v treh
dneh po prihodu tujcev v drţavo prijaviti delo tujcev na območni enoti zavoda za
zaposlovanje, kjer ima naročnik sedeţ. Opravljanje storitev lahko traja največ 30 dni,
če pa je potrebna daljša prisotnost, mora naročnik zaprositi za izdajo dovoljenja za
delo, vendar se pri tem ne upošteva stanja in razmer na trgu dela.
Če slovenskim ponudnikom storitev v drugi drţavi ni dovoljeno opravljati storitev iz
24., 25., in 26. člena tega zakona (umetniški programi, sejmske storitve in storitve,
vezane na dobavo blaga), lahko minister za delo na predlog ministra, pristojnega za
področje dejavnosti, predpiše izdajo delovnih dovoljenj.
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3.1.10 Prijava in odjava dela tujcev
»Prijava dela tujcev je obvezen pogoj in velja za vse tujce, ki se zaposlijo ali delajo v
Republiki Sloveniji na podlagi določb tega zakona.« (ZZDT-UPB1, 29. člen, 1. točka).
Zavezanec za prijavo je delodajalec, ki s tujcem sklepa delovno ali drugo pogodbeno
razmerje ali tuji delodajalec, ki svojega delavca napoti na delo v Slovenijo ali tujec
sam, ki se samozaposli. Opravi se na zavodu za zaposlovanje, ki nato izda potrdilo o
prijavi oziroma odjavi na predpisanem obrazcu (obrazca o prijavi ne izda, če je tujec
z delodajalcem sklenil pogodbo o zaposlitvi). Obrazce za prijavo in dokazila k prijavi
določi minister za delo.
Če tujec pred izdajo delovnega dovoljenja nima dovoljenja za prebivanje, je
zavezanec dolţan opraviti prijavo v roku 15 dni od vročitve dovoljenja za prebivanje.
Če tujec po pridobitvi dovoljenja za prebivanje zaradi objektivnih razlogov ne pride
takoj v Republiko Slovenijo, mora zavezanec za prijavo obvestiti zavod za
zaposlovanje in priloţiti dokazila za zamudo prijave začetka dela tujca. Objektivni
razlogi za zamudo so bolezen, smrt oţjega druţinskega člana ipd. Zavod nato na
podlagi dokazil odobri kasnejšo prijavo tujca. Če razlogi niso utemeljeni, če
zavezanec prijave ne opravi niti ne predloţi dokazil o razlogih za zamudo, se delovno
dovoljenje razveljavi. Enako velja za tujca z osebnim delovnim dovoljenjem. Zavod
za zaposlovanje nato v petih dneh obvesti organ, ki je izdal dovoljenje za prebivanje
in organ, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega zakona. Če pa delodajalec in
tujec skleneta pogodbo o zaposlitvi, se za prijavo dela šteje prijava tujca v socialno
zavarovanje.
Za tujca, ki je pred prijavo dela že imel dovoljenje za prebivanje, je zavezanec dolţan
opraviti prijavo v roku 10 dni od prejema delovnega dovoljenja. Če pa sta sklenila
pogodbo o zaposlitvi, se kot prijava dela ponovno šteje prijava tujca v socialno
zavarovanje.
V primeru prekinitve delovnega ali pogodbenega razmerja pred iztekom veljavnosti
dovoljenja za zaposlitev ali dovoljenja za delo, je delodajalec dolţan odjaviti delo
tujca. Za odjavo se šteje vrnitev dovoljenja za zaposlitev ali dovoljenja za delo. Zavod
za zaposlovanje izda potrdilo o odjavi dela. Zavezanec za prijavo mora hraniti
potrdilo na sedeţu poslovanja ali mestu, kjer tujec dela. V primeru izgube
dokumenta, zavod izda kopijo ali prepis dokumenta.
3.1.11 Nadzorstvo
Inšpektorat Republike Slovenije za delo je zadolţen za nadzor nad izvajanjem
Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Katerakoli pravna ali fizična oseba lahko da
pobudo za inšpekcijski nadzor, lahko pa jo po uradni dolţnosti da tudi zavod za
zaposlovanje, če gre za sum hude kršitve. O uvedenih postopkih in izrečenih kaznih
inšpektorat obvešča zavod, ki vodi tudi evidenco o prekrških delodajalcev in
delavcev.
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Tujec in delodajalec morata pristojnim organom omogočiti vstop do vseh
razpoloţljivih dokazil na podlagi katerih so izdani dokumenti, ki dovoljujejo delo v
Republiki Sloveniji. Dolţna sta tudi sodelovati in se podrejati ukrepom pristojnih
organov. Tujec mora hraniti delovno dovoljenje na mestu, kjer dela in ga je dolţan
predloţiti kot dokazilo v postopku. Če je bilo izdano na vlogo delodajalca, mora le-ta
v postopku nadzora sodelovati in hraniti en izvod delovnega dovoljenja na sedeţu
poslovanja ali na mestu, kjer tujec dela. Dolţan je hraniti vso dokumentacijo še pet
let po prenehanju zaposlitve tujca v Republiki Sloveniji.
Drţavni in drugi organi, ki razpolagajo z osebnimi podatki, morajo podatke zbirati in
posredovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Če pa gre za
ugotavljanje nepravilnosti, so organi dolţni medsebojno sodelovati in na zahtevo
pristojnega organa (npr. Inšpektorat RS za delo) posredovati podatke.
3.1.12 Takse in nadomestilo posebnih stroškov
Taksa za vloge, spise in dejanja se plačuje po zakonu, ki ureja upravne takse.
Nadomestilo za posebne stroške se zaračuna, če gre za izdajanje delovnih dovoljenj
napotenim tujim delavcem. Posebni stroški se zaračunajo delodajalcu, če je zavod za
zaposlovanje preverjal pogoje za izvajanje čezmejnih storitev za napotene delavce in
vodil evidenco. Na predlog upravnega odbora zavoda za zaposlovanje višino
posebnih stroškov predpiše minister za delo in so vir prihodkov zavoda za
zaposlovanje.
3.1.13 Evidence
Zavod za zaposlovanje vodi in obdeluje zbirko podatkov o delodajalcih, tujcih, tujih
podjetjih in naročnikih storitev. Zbirka je namenjena odločanju o izdaji ali razveljavitvi
delovnih dovoljenj, za znanstveno-raziskovalne in statistične namene in za
spremljanje stanja na trgu dela. Zbirka podatkov o tujcu vsebuje vse osebne podatke
tujca vključno z naslovom stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji, njegov
poklic po klasifikaciji poklicev, posebna znanja, ki jih ima, in njegove delovne
izkušnje. O delodajalcu Zavod za zaposlovanje zbira podatke o podjetju (naslov,
davčna številka, zastopniki itd.). O tujih podjetjih zbirko sestavljajo podobni podatki
kot o delodajalcu, vključno s podatki o odgovorni osebi tujega podjetja in o njegovem
prebivališču.
Zavod za zaposlovanje lahko prav tako brezplačno zbira in evidentira podatke, ki jih
dobi:
iz zbirk Ministrstva za notranje zadeve (izdana dovoljenja za prebivanje,
EMŠO tujca, prebivališče, zakonski stan tujca ipd.),
iz zbirke Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES), kjer so registrirani samostojni podjetniki,
lahko pridobiva podatke iz zbirke Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in pravnomočnega sodišča o pravnomočno izrečenih kaznih.
Minister za delo predpiše navodila za obdelavo podatkov v zbirkah in načinih dostopa
do podatkov ter o vsebini evidenc delovnih dovoljenj.
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3.1.14 Prosti dostop na trg dela drţavljanov članic Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora in švicarske konfederacije ter izvajanje storitev
z napotenimi delavci
Drţavljan čanice EU, EGP ali Švicarske konfederacije ima pravico do prostega
dostopa na trg dela in se lahko zaposli brez delovnega dovoljenja. Svojo pravico
izkazuje z drţavljanstvom. Tudi druţinski član drţavljana članice EU, EGP ali
Švicarske konfederacije ima pravico do prostega dostopa na trg dela, četudi ni
drţavljan članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije in se v Republiki Sloveniji
lahko zaposli brez delovnega dovoljenja. Zakon v 35.b členu določa, kateri druţinski
člani štejejo za zaposlitev brez delovnega dovoljenja ne glede na njihovo
drţavljanstvo.
Drţavljani drţav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije so glede pravic in
obveznosti iz delovnega razmerja izenačeni s slovenskimi drţavljani in se lahko tudi
vpišejo v evidenco brezposelnih, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in
prebivajo v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za prebivanje.
Zakon tudi določa, da delodajalec, ki je drţavljan drţave članice EU, EGP ali
Švicarske konfederacije, lahko izvaja storitve s svojimi delavci, zaposlenimi pri njem,
brez delovnih dovoljenj in to ne glede na to ali so delavci drţavljani RS ali ne.
Delodajalec je dolţan delavcem zagotoviti pravice za napotene delavce, ki so
določene v Zakonu o delovnih razmerjih, prav tako pa mora Zavodu za zaposlovanje
posredovati izjavo o izvajanju storitve, vključno s podatki o številu napotenih
delavcev, vrsti storitve, kraju in trajanju, potrdilo, da imajo delavci, ki so drţavljani
tretjih drţav urejen status v drţavi, iz katere prihaja delodajalec, ter osebne podatke
o delavcu, ki je v času izvajanja storitve vez med tujim delodajalcem in pristojnimi
nadzornimi organi.
3.1.15 Prijave in evidence
Delodajalci, ki imajo zaposlene delavce iz drţav članic EU, EGP in Švicarske
konfederacije ter njihove druţinske člane, morajo v roku 10 dni prijaviti zaposlitev s
predpisanim obrazcem. Zavod za zaposlovanje vodi zbirko podatkov o delodajalcu, o
drţavljanih EU, EGP in Švicarske konfederacije ter zbirko podatkov o izvajalcih
storitev.
3.1.16 Kazenske določbe
Zakon v kazenskih določbah določa globe za prekrške s področja zaposlovanja
tujcev: za delavce, ki delajo brez delovnih dovoljenj ter za delodajalce, ki najemajo
delavce brez delovnih dovoljenj, jim prekinejo socialno zavarovanje ali jim ne
omogočajo delovnopravnih pogojev. Prav tako se z globami kaznuje delodajalca, ki
ne prijavi dela tujca in ne omogoči dostopa do vseh razpoloţljivih dokazov na podlagi
katerih so izdani dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev tujca. Tujec je kaznovan z
globo, če ne predloţi delovnega dovoljenja na poziv nadzorstvenega organa.
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3.2

KVOTNI SISTEM

Kvotni sistem je instrument s katerim drţava na podlagi stanja na trgu delovne sile
regulira obseg tujcev na slovenskem trgu dela. Uvedba kvotnega sistema je bistvena
novost Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT), ki je v veljavi od 1.1.2001.
Zakon v 5. členu določa najvišje število tujih delavcev v višini 5% aktivnega
prebivalstva po podatkih Urada za statistiko, v okviru katerega Vlada na podlagi
razmer na trgu dela določi kvoto za izdajo delovnih dovoljenj za tujce. Dodatno pa
lahko MDDSZ ali Vlada določita še druge omejitve glede zaposlovanja in dela tujcev.
V kvoto se ne vštevajo:
drţavljani drţav članic Evropske unije, ki imajo na podlagi sporazuma z
Evropsko unijo enak poloţaj kot drţavljani Republike Slovenije, in njihovi
druţinski člani ne glede na drţavljanstvo,
tujci, za katere z zakonom niso predpisana delovna dovoljenja,
tujci z osebnim delovnim dovoljenjem in
poslovodni delavci.
Ko je Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve objavilo omejitve in uvedbo kvot
za zaposlovanje delavcev iz drţav, ki niso članice EU, je prišlo do velikega
nezadovoljstva in strahu med podjetniki, gradbeniki in sadjarji. V reviji Gradbenik so
na uvedbo kvotnega sistema podali naslednje mnenje:
»Za drţave, ki se otepajo s hudo brezposelnostjo, velja, da je zaposlovanje tujcev
dokaj občutljivo področje. Zato so mnoge drţave uvedle tako imenovane kvote in
druge omejevalne ukrepe, s katerimi naj bi zajezile pretirano zaposlovanje tujcev.
Slovenija je pri zaposlovanju tujcev liberalnejša. Kljub precejšnjemu administriranju in
dolgi čakalni dobi zanimanje delodajalcev za zaposlovanje tuje delovne sile narašča.
Delodajalci se večinoma zanimajo za delavce v gradbeni dejavnosti (80% vlog, ki
pomenijo več kot 90% vseh tujih delavcev v Sloveniji).«1
Kvote se letno določijo z Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto XXXX, s
katero se omejuje število tujcev na trgu dela, ki je izdana na podlagi 5. člena ZZDTUPB1. V nadaljevanju bom navedla letne kvote od izdaje prve Uredbe o določitvi
kvote delovnih dovoljenj za leto 2004 do izdane Uredbe leta 2009.
Uredba o določitvi kvote za leto 2004, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela,
je določila kvoto v skupni višini 17.100 delovnih dovoljenj.
16.100 delovnih dovoljenj se razdeli:
za zaposlovanje tujcev 12.400 dovoljenj za zaposlitev
za napotene tujce 1.200 dovoljenj za delo
za usposabljanje in izpopolnjevanje 200 dovoljenj za delo
za sezonsko delo tujcev 2.200 dovoljenj za delo in
za individualne storitve tujcev 100 dovoljenj za delo
Preostali del kvote - 1000 delovnih dovoljenj pa MDDSZ dodatno razporedi za
posamezni namen.
1

www.gradbenik.net/revija_arhiv_podrobno.asp?id=3

20

V letu 2005 je Uredba določila kvoto v skupni višini 16.700 delovnih dovoljenj, od
česar se jih 15.700 razdeli po naslednjih namenih:
za zaposlovanje tujcev 12.200 dovoljenj za zaposlitev,
za napotene tujce 1.200 dovoljenj za delo,
za usposabljanje in izpopolnjevanje 200 dovoljenj za delo,
za sezonsko delo tujcev 2.000 dovoljenj za delo in
za individualne storitve tujcev 100 dovoljenj za delo.
1000 delovnih dovoljenj je zopet namenjenih za naknadno razporeditev za
posamezni namen.
V letu 2006 je Uredba določila kvoto delovnih dovoljenj v skupni višini 17.350
delovnih dovoljenj,. 16.350 jih je nato porazdelila po naslednjih namenih:
za zaposlovanje tujcev 13.000 dovoljenj za zaposlitev,
za napotene tujce 1000 dovoljenj za delo,
za usposabljanje in izpopolnjevanje 75 dovoljenj za delo,
za sezonsko delo tujcev 2200 dovoljenj za delo in
za individualne storitve tujcev 75 dovoljenj za delo
Preostalih 1000 MDDSZ dodatno razporedi za posamezni namen.
Oktobra leta 2006 je bila izdana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2006, s katero se omejuje število tujcev na
trgu dela, ki je kvoto povečala na 18.500 delovnih dovoljenj.
Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za 2007 pa je določila kvoto v skupni
višini 18.500 delovnih dovoljenj. 1000 jih je bilo anmenjenih za dodatno razporeditev
MDDSZ, 17.500 pa po naslednjih namenih:
13.500 dovoljenj za zaposlitev za zaposlovanje tujcev
za napotene tujce 1000 dovoljenj za delo,
za usposabljanje in izpopolnjevanje 40 dovoljenj za delo,
za sezonsko delo tujcev 2930 dovoljenj za delo in
za individualne storitve tujcev 30 dovoljenj za delo.
Prva sprememba je nastopila v juniju, ko so z novo Uredbo povečali kvoto na 23.500,
druga sprememba pa je povečala kvoto na 28.500 delovnih dovoljenj.
V letu 2008 so ţeleli najti neko vmesno višino kvote, da ne bi znova prišlo do
spremembe Uredbe, do katere pa je vseeno prišlo. Uredba za leto 2008 je najprej
določila kvoto v skupnem številu 24.600 delovnih dovoljenj, od katerih jih je 23.600
razporejenih po naslednjih namenih:
za zaposlovanje tujcev 13.000 dovoljenj za zaposlitev,
za napotene tujce 2000 dovoljenj za delo,
za usposabljanje in izpopolnjevanje 50 dovoljenj za delo,
za sezonsko delo tujcev 8000 dovoljenj za delo in
za individualne storitve tujcev 50 dovoljenj za delo
Sledila je Uredba o spremembi prvotne Uredbe, ki je zvišala kvoto na 32.000
delovnih dovoljenj.
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V letošnjem letu 2009 je bila izdana Uredba, ki določa kvoto v skupni višini 24.000
delovnih dovoljenj. 23.000 jih je razporejenih po naslednjih namenih:
za zaposlovanje tujcev 11.000 dovoljenj za zaposlitev,
za napotene tujce 1500 dovoljenj za delo,
za usposabljanje in izpopolnjevanje 100 dovoljenj za delo,
za sezonsko delo tujcev 10.300 dovoljenj za delo in
za individualne storitve tujcev 100 dovoljenj za delo
1000 delovnih dovoljenj pa MDDSZ dodatno razporedi po namenu. Do sprememb
zaenkrat še ni prišlo.
V tabeli bom predstavila končno število kvote v posameznem letu ter prikazala trend
naraščanja števila delovnih dovoljenj, omejena s kvoto.
Tabela 1: Letne kvote delovnih dovoljenj, določene z Uredbo o določitvi kvot delovnih dovoljenj za
izbrano leto, s katerimi se omejuje število tujcev na trgu dela, ki je izdana na podlagi 5.člena ZZDT-UPB1.

Leto

Kvota

2

Veriţni indeks

Indeks 100 leto 2004

2004

17.200

-

100,0

2005

16.700

97,1

97,1

2006

18.500

110,8

107,6

2007

29.500

159,5

171,5

2008

32.000

108,5

186,0

2009

24.000

75,0

139,5

Vir: Uredbe o določitvi kvot za izbrano leto, s katerimi se omejuje število tujcev na
trgu dela.
V tabeli so navedeni podatki o letnih kvotah, določenimi z Uredbami. V letu 2006,
2007 in 2008 so kvote določene z Uredbo o spemembi Uredbe o določitvi kvote
delovnih dovoljenj za posamezno leto. Kvota se sprva v letu 2005 zmanjša za 3% v
primerjavi z letom 2004, nato pa njena višina narašča. V letu 2007 je od preteklega
leta višja za skoraj 60%.

2

Kvota določena z letno Uredbo ali zadnjo spremembo Uredbe.
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Slika 1: Trend naraščanja števila delovnih dovoljenj, ki so letno določena s kvoto

Vir: Uredbe o določitvi kvot za izbrano leto, s katerimi se omejuje število tujcev na
trgu dela
Trendna črta na sliki prikazuje naraščanje višine kvote za posamezno leto. V letu
2009 je zopet padla za skoraj 30%.Na podlagi pretekle prakse bi lahko pričakovali,
da bo prišlo do spremembe uredbe in se bo kvota po potrebi zvišala, vendar zaradi
Spremembe Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad
zaposlovanjem in delom tujcev (Ur.list RS, št. 48/2009) aprila 2009 bo po mojem
mnenju prišlo do zvišanja kvote. Zaradi povečanja brezposelnosti slovenskih
drţavljanov, morajo delodajalci dati le tem prednost pred tujci pri zaposlovanju.
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4

4.1

DELOVANJE ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE V
OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

4.1.1 Splošno o regiji
Osrednjeslovenska regija leţi v srednjem delu drţave in vključuje tudi glavno mesto
Ljubljana. V regiji ţivi 508.607 prebivalcev in obsega 12,5% površine celotne drţave
kot druga največja regija ter povezuje 25 občin3, poleg ugodne lege je njena velika
prednost tudi dobra prometna povezanost. Gospodarsko je to najbolj razvita regija in
letno ustvari dobro tretjino slovenskega BDP, od tega kar tri četrtine v storitvenih
dejavnostih. Število delovno aktivnega prebivalstva je višje kot število delovno
aktivnih prebivalcev po regiji bivanja. Izobrazbeni potencial se v regiji kaţe tudi z
deleţem višje in visoko izobraţenih prebivalcev, ta je bil v letu 2007 s 30,4% najvišji
med vsemi regijami, kar je 8.2% nad slovenskim povprečjem. Plače zaposlenih so v
tej regiji najvišje. Povprečna slovenska plača je v letu 2007 znašala 830eur, medtem
ko je bila v Osrednjeslovenski regiji višja za 90eur.
Slika 2: Statistične regije Republike Slovenije

Vir: URL=http://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije
Na sliki je Slovenija razdeljena na 12 statističnih regij, ki so kot teritorialna raven med
občinami in drţavo. Po statističnih regijah Statistični urad RS zbira in ureja statistične
podatke.
3

Regija obsega naslednje občine:
Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina
Dol pri Ljubljani, Občina Domţale, Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna
Gorica, Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Litija, Občina Ljubljana, Občina Logatec, Občina
Log-Dragomer, Občina Lukovica, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina
Škofljica, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina Vodice ter Občina
Vrhnika.
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Tabela 2: Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po statističnih regijah in po skupinah. Stanje
na dan 31.3.2008

Nepridob.
organizacije
Pravne
- pravne
Gospodarske Samostojni
osebe
osebe
Druge
družbe in
podjetniki javnega zasebnega
fizične
Skupaj
zadruge
posamezniki prava
prava
Društva osebe
Osrednjeslovenska
regija

54.569

25.139

17.379

587

2.491

5.607

3.366

Delež v %

33

46

25

21

34

26

30

Podravska

22.032

6.169

10.231

325

795

2.992

1.520

Savinjska

18.301

4.861

8.179

364

746

2.718

1.433

Gorenjska

15.769

4.828

6.798

231

671

1.909

1.332

Obalnokraška

11.844

3.468

5.482

183

452

1.226

1.033

Ostale
regije

43.215

9.797

20.651

1.063

2.149

6.870

2.685

Skupaj

165.730

54.262

68.720

2.753

7.304

21.322

11.369

Vir: Poslovni register Slovenije
V tabeli so navedeni podatki o številu poslovnih subjektov v posamezni statistični
regiji. Sama sem izbrala 5 regij z največ poslovnimi subjekti, ostale regije in skupno
število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji. Regija z največ poslovnimi subjekti
je Osrednjeslovenska regija, ki zajema kar eno tretjino vseh poslovnih subjektov. V
njej je registriranih 25.139 gospodarskih druţb, kar je skoraj polovica vseh
gospodarskih druţb v Sloveniji. Sledi ji Podravska regija, nato Savinjaska, Gorenjska
in Obalno-kraška regija.
V osrednjeslovenski regiji je večina aktivnega prebivalstva zaposlena v storitvenih
dejavnostih, kot so predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina in poslovne
storitve in javna uprava. V prvih treh dejavnostih so zaposleni tudi tujci.
4.1.2 Decentralizacija Slovenije
Slovenija je še vedno močno centralizirana. Razlika med centrom in ostalimi regijami
je prevelika. Potreba po uvedbi pokrajin se iz leta v leto veča, saj zaradi
koncentriranega gospodarstva v Osrednjeslovenski regiji ostanejo preostale regije
ohromljene; tako prebivalstva kot kapitala. Malačič v svojem prispevku v reviji Uprava
(letnik V., št. 4, december 2007) za analizo statističnih regij Slovenije uporabi pristop,
ki temelji na indeksu ustvarjalnosti. S tem testira tezo, da imata izobraţenost in z njo
povezana ustvarjalnost velik vpliv na regionalno členitev nekega ozemlja in njegovo
upravno razdelitev. Indeks ustvarjalnosti je sestavljen iz treh sestavin , ki so tudi
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indeksi, in sicer indeksi talenta, tehnologije in tolerantnosti (3T). Posamezni indeks je
nato sestavljen iz naslednjih sestavin:
1. Indeks talenta je sestavljen iz:
deleţa zaposlenega prebivalstva z ustvarjalnim poklicem med vsem
zaposlenim prebivalstvom,
deleţa oseb z visokošiolsko izobrazbo med prebivalstvom starim od 24 do 64
let in
števila zaposlenih raziskovalcev na 1000 plačanih zaposlenih
2. Indeks tehnologije je sestavljen iz:
indeksa inovacij (število patentov na milijon prebivalcev),
indeks visokih tehnologij (deleţ patentov v dejavnostih visoke tehnologije na
milijon prebivalcev in
raziskovalno-razvojni indeks (deleţ izdatkov za raziskave in razvoj v BDP)
3. Indeks tolerantnosti pa sestavimo iz podatkov o vrednotah:
o obnašanju oziroma strpnosti druţbe do različnih manjšin,
o pristnosti tradicionalnih vrednot nasproti modernim vrednotam in
o tem, koliko druţba ceni pravice posameznika
Za izračun vmesne stopnje indeksov seštejemo najprej dobljene vrednosti indeksov
na najniţji ravni in nato primerjamo vsote posameznih regij med sabo. Tisti regiji, ki
ima najvišjo vsoto, dodelimo vrednost, ki je enaka številu teritorialnih enot. Vrednosti
indeksa preostalih regij pa so izraţene z relativnim odstopanjem njihove vsote od
vsote, ki jo je dosegla regija z najvišjo vsoto. Na koncu nato iz dobljenih treh
indeksov na vmesni stopnji izračunamo še indeks ustvarjalnosti. Seštevek treh
indeksov delimo z maksimalno vrednostjo, ki bi jo teritorialna enota lahko dosegla, če
bi imela pri indeksih vmesne ravni najvišje vrednosti.
Rezultati analize so pokazali, da je indeks talenta najvišji v Osrednjeslovenski regiji,
druge regije pa so daleč zadaj. Regija predvsem izstopa po indeksu znanstvenega
talenta. Malo nad polovico vrednosti indeksa se povzpnejo le Podravska, Gorenjska
in Obalno-kraška regija. Osrednjeslovenska regija je pri indeksu tehnologije zopet na
vrhu, za njo pa ne zaostajata dosti Gorenjska in JV Slovenija. Najniţje vrednosti
imata Pomurska regija, ki ni zabeleţila nobenega patenta, in Koroška regija. Indeks
tolerantnosti kaţe, da tradicionalne vrednote prevladujejo nad modernimi vrednotami
v Pomurski, Spodnjeposavski in Notranjsko-Kraški regiji ter v JV Sloveniji. Indeks
samoizraţanja razkriva, da v Sloveniji dajemo prednost varnosti pred svobodo in
pravico do samoizraţanja. To velja za vse regije, razen za Osrednjeslovensko, kjer
prevladuje svoboda in pravica do samoizraţanja.
Zaključek te raziskave ni samo prevladovanje Osrednjeslovenske regije v indeksu
ustvarjalnosti, ampak tudi dejstvo, da vse druge regije za njo tako zelo zaostajajo.
Obstaja izrazit nacionalni interes, da se razlika med centrom in ostalimi regijami
zmanjša, kar lahko doseţemo z uvedbo pokrajin kot vmesne stopnje med občinami
in drţavo, ki bi nastopile kot protiuteţ centru. Po mnenju Malačiča je idealno število
teh pokrajin manjše od statističnih regij in se giblje nekje med šes in osem pokrajin, ki
bi imele dovolj ustvarjalnih potencialov za uspešen in trajen razvoj.
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4.2

OBMOČNA SLUŢBA LJUBLJANA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dejavnost Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije ureja Zakon o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. list RS, št. 5/1991, 12/1992, 71/1993,
38/1994, 69/1998, 67/2002, 107/2006), Statut Zavoda za zaposlovanje RS ter drugi
podazakonski akti, pravilniki in predpisi.
Slika 3: Območne sluţbe Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Območna sluţba Ljubljana pokriva večjo površino Republike Slovenije kot so meje
Osrednjeslovenske regije.
4.2.1 Delo Območne sluţbe Ljubljana
Območna sluţba Ljubljana strokovno in organizacijsko vodi in izvaja temeljne
funkcije Zavoda za zaposlovanje, ki so: zaposlovanje brezposlenih oseb,
dogovarjanje z delodajalci, zaposlovanje tujcev, izvaja programe zaposlovanja in
poklicne orientacije, odloča o izvajanju pravic iz zavarovanja v primeru
brezposelnosti, republiške štipendije ipd. Za skupno realizacijo ciljev pa zavod
sodeluje še z drugimi akterji v postopku zaposlovanja kot so delodajalci, brezposelni,
sindikati, organi lokalnih skupnosti, strokovnimi institucijami ter izvajalci programov
zaposlovanja.
Pravilnik o notranji organizaciji Zavoda za zaposlovanje RS določa, da območne
sluţbe izvajajo svojo dejavnost neposredno in prek Urada za delo (UD) na območju
ene ali več upravnih enot. Cilj poslovanja prek UD je, da se uporabnikom storitev
zavoda zagotavlja čim laţja dostopnost, zlasti za storitve, ki se pojavljajo pogosto.
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OS sestavljajo oddelki za zaposlovanje, poklicno orientacijo, programe zaposlovanja,
socialno varnost in analitiko, poleg tega ima OS lahko tudi štabni oddelek direktorja
OS. Oddelki za zaposlovanje, poklicno orientacijo, programe zaposlovanja in
socialno varnost se povezujejo v sektor operativnih dejavnosti. Določene dejavnosti
posamezne OS se lahko po odločitvi generalnega direktorja opravljajo tudi za dve ali
več OS, če to prispeva k večji racionalnosti in ekonomičnosti pri izrabi kadrovskih ter
materialnih virov, prav tako pa so del območnih sluţb tudi uradi za delo. OS Ljubljana
obsega naslednje Urade za delo: Ljubljana, Cerknica, Domţale, Grosuplje, Idrija,
Kamnik, Kočevje, Logatec, Ribnica in Vrhnika.
Delovna dovoljenja, ki se izdajajo brez preverjanja stanja razmer na trgu dela, morajo
biti izdana za delo oziroma poklic, kjer primanjkuje domačih delavcev. Zavod za
zaposlovanje je objavil seznam deficitarnih poklicev, oziroma poklicev, ki jih v
osrednjeslovenski regiji primanjkuje:
Tabela 3: Seznam deficitarnih poklicev v letu 2008 v Območni sluţbi Ljubljana zavoda za zaposlovanje

Enote področnih skupin poklicev
Menedţerji enote za trţenje in prodajo v druţbi
Kemiki
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov
Inţenirji gradbeništva
Inţenirji elektrotehnike ipd.
Inţenirji strojništva ipd.
Strokovnjaki tehnično-tehnoloških ved, d.n.
Strokovnjaki za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd.
Zdravniki
Farmacevti
Vzgojitelji predšolskih otrok
Strokovnjaki za vzgojo in izobraţevanje oseb s posebnimi potrebami
Finančniki, revizorji, računovodje ipd.
Pravni strokovnjaki, d.n.
Tehniki za fiziko, kemijo ipd.
Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd.
Tehniki za elektrotehniko ipd.
Tehniki za strojništvo ipd.
Tehniki za računalniško podporo
Fizioterapevti ipd.
Medicinske sestre
Pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok
Zavarovalniški zastopniki
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Tabela 3: Nadaljevanje

Skladiščniki ipd.
Kuharji
Natakarji ipd.
Poklici za varovanje oseb in premoţenja, d.n.
Zidarji
Betonerji ipd.
Tesarji ipd.
Gradbinci ipd., d.n.
Krovci
Polagalci podov ipd.
Monterji in vzdrţevalci inštalacij in naprav
Elektroinštalaterji
Pleskarji, ličarji ipd.
Livarji ipd.
Varilci ipd.
Kleparji
Orodjarji ipd.
Strugarji ipd.
Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev ipd.
Elektromehaniki ipd.
Mesarji ipd.
Peki, slaščičarji ipd.
Obdelovalci lesa
Mizarji ipd.
Upravljalci orodnih strojev
Upravljalci strojev za proizvodnjo tiskarskih izdelkov
Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil
Vozniki avtobusov ipd.
Vozniki teţkih tovornjakov in vlačilcev
Upravljalci strojev za zemeljska dela ipd.
Drugi čistilci, streţniki ipd.
Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah
Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Med objavljenimi deficitarnimi poklici lahko opazimo, da so med njimi poklici v katerih
so tujci ţe sedaj večinoma zastopani. Na primer: gradbinci, betonerji, zidarji, livarji,
upravljalci orodnih strojev, vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil,
vozniki avtobusov in teţkih tovornjakov in vlačilcev, upravljalci strojev za zemeljska
dela, čistilci, streţniki, delavci za preprosta dela pri nizkih in visokih gradnjah ipd.
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4.3

BREZPOSLENOST TUJCEV

Postavlja se vprašanje, kako lahko sploh pride do brezposelnosti tujcev, ko pa si
drţave tako prizadevajo, da dobijo in izkoristijo delovni potencial, ki primanjkuje v
domači drţavi. Vendar se zgodi tudi to, da se v razvitih drţavah pojavi celo večja
brezposelnost tujcev kot domačih delavcev in zgodi se ponavadi takrat, ko tujci ţe
dlje časa bivajo v tej drţavi in je njihova integracija v druţbo nove drţave počasna.
Integracija je počasna predvsem zaradi nizke izobraţenosti, kulturne značilnosti,
verskih razlik in tradicije.
Tabela 4: Brezposelni tujci prijavljeni v evidenci brezposlenih oseb po poreklu in spolu v obdobju 20032006.

2003

2004

Ţ

M

Ţ

M

Stare
članice EU

3

5

8

Nove
članice EU

1

7

8

2005

6

2006

Ţ

M

Ţ

M

8

14

15

17

32

15

26

41

17

17

3

24

27

3

41

44

Drţave z
območja
SFRJ

771

799 1.570

701

816 1.517

740

832 1.572

801

895 1.696

BIH

466

593 1.059

413

538

951

409

482

891

448

435

883

Hrvaška

149

81

230

125

107

232

134

122

256

157

168

325

Jugoslavija

135

100

235

144

129

273

164

171

335

160

206

366

Makedonija

21

25

46

19

42

61

33

57

90

36

86

122

Ostale
drţave

24

38

62

34

62

96

35

76

111

38

103

141

SKUPAJ

1.570 1.648 3.218 1.442 1.719 3.161 1.533 1.781 3.314 1.658 1.960 3.618

Vir: Malačič J., Domadenik P., Pahor M. Trendi zaposlovanja in ekonomskih migracij
na slovenskem trgu dela. Ljubljana, 2006
Tabela nam kaţe število brezposelnih tujcev, ki so razdeljeni na spol in drţavo, iz
katere prihajajo. Med brezposelnimi je več ţensk in število se od leta 2003 do leta
2006 poveča za nekaj odstotkov. Največ brezposelnih prihaja iz drţav območja
SFRJ, Bosne in Hercegovine ter iz Hrvaške. Da je med brezposelnimi več ţensk je
gotovo vzrok tudi to, da so med deficitarnimi poklici večinoma fizična dela, ki pa jih
ţenske teţko opravljajo. Največ brezposlenih tujcev je prijavljenih v Območni enoti
Ljubljana. V primerjavi z zahodnimi drţavami, je pri nas brezposelnost tujcev
relativno majhna. Drugod so tujci tisti, ki iščejo zaposlitev in jo s teţavo dobijo, pri
nas pa se v primeru brezposlenosti raje odpravijo nazaj domov. Ker gre predvsem za
drţavljane drţav bivše Jugoslavije, je povesem logično, da se odpravijo domov, saj je
ţivljenje tam cenejše pa tudi razdalja ni velika.
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4.4

POSTOPEK ZAPOSLITVE TUJCA V SLOVENIJI Z OCENO TRAJANJA

Postopek izdaje delovnih dovoljenj poteka po zakonu o splošnem upravnem
postopku. Vloge za izdajo dovoljenj za delo za sezonske delavce ter dovoljenja za
zaposlitev se izdajajo na območni sluţbi ZRSZ, kjer je sedeţ delodajalca, druga
dovoljenja pa v Centralni sluţbi ZRSZ, ki odloča na 1. stopnji. Vloge se izdajajo na
predpisanih obrazcih TUJ (dodane kot priloga k diplomski nalogi) in če je oddana
vloga popolna, mora Zavod o njej odločiti v roku 60 dni. Na drugi stopnji odloča
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve.
Tabela 5: Potek postopka zaposlitve tujca z oceno trajanja in pristojnimi organi

Korak

Do 30 dni

Pristojno ministrstvo ali
urad
Zavod RS za zaposlovanje
Ministrstvo za delo,
druţino in socialne zadeve
Veleposlaništva in
konzulati;
Upravna enota

1 dan

Upravna enota

1 dan

Upravna enota

1 dan

Davčna uprava

1 dan

Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za zdravstveno
zavarovanje RS,
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje RS

Čas trajanja

Izdaja delovnega dovoljenja

do 60 dni

Izdaja dovoljenja za začasno
prebivanje
Prijava na upravni enoti po
prihodu
Priprava in potrditev delovne
4
knjiţice
Izdaja davčne kartice za
dohodnino
Prijava začetka opravljanja
dela

Prijava za zdravstveno in
pokojninsko zavarovanje
Skupaj

1 dan
Do 3 mesece

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Upravna enota Ljubljana, Zavod za zdravstveno
zavarovanje RS
V tabeli sem navedla podatke o korakih do začetka dela tujca v Republiki Sloveniji.
Dolgi postopki so pri izdaji delovnega dovoljenja in dovoljenja za začasno prebivanje,
saj gre za preverjanje, ali tujec izpolnjuje pogoje za pridobitev teh dovoljenj. Zaradi
administartivnih ovir se včasih postopek tudi zavleče. Skupaj lahko postopek traja
pribliţno tri mesece. V letu 2008 je postopek na Zavodu RS za zaposlovanje od
popolnosti vloge do odločbe trajal povprečno 30 dni, od vloţitve do odločitve pa 44
4

S 1.1.2009 so prenehale veljati določbe 224., 225. in 226. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR),
ki se nanašajo na delovno knjiţico. ZDR-A tako opušča delovno knjiţico kot obvezen dokument in
upravne enote jih več ne izdajajo, ker ni več pravne podlage za vpisovanje podatkov. Sprememba je
bila izvedena v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 103/2007; ZDR-A).
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dni. V septembru se je Zavod lotil izvedbe programa za odpravljanje upravnih
zaostankov na I. Stopnji in tako skrajšal čas od popolnosti vloge do izdaje odločbe na
22 dni, od vloţitve vloge od izdaje odločbe pa na 32 dni.
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5

PREGLED IN ANALIZA ZAPOSLOVANJA TUJCEV V
REPUBLIKI SLOVENIJI

Na podlagi podatkov, pridobljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije,
bom v tem poglavju analizirala zaposlovanje tujcev v letih od osamosvojitve pa vse
do danes. Pri tem sem uporabila krajevne in časovne indekse za primerjavo med
seboj enakovrednih podatkov v različnem času in kraju. Pri krajevnih indeksih gre za
istovrstne podatke, ki se razlikujejo glede na krajevno spremenljivko. Z njimi sem
primerjala podatke o številu izdanih ali veljavnih delovnih dovoljenj med območnimi
sluţbami ZRSZ. S časovnimi indeksi pa primerjamo istovrstne podatke, ki se
razlikujejo glede na časovno vrsto in z njimi preučujemo dinamiko pojavov. Tako
sem primerjala podatke o številu izdanih ali veljavnih delovnih dovoljenj med
posameznimi leti.

5.1

ZAPOSLOVANJE TUJCEV V OBDOBJU OD LETA 1992 DO 2000

Po osamosvojitvi Slovenije se pojavi potreba po pravni ureditvi poloţaja tujcev, ki
delajo na območju Republike Slovenije. Leta 1992 je bil sprejet prvi zakon, ki ureja
zaposlovanje tujcev, Zakon o zaposlovanju tujcev (UL, št. 33/1992), ki je uredil
zaposlitveni status tujcev v drţavi. Zakon je uvedel osebna delovna dovoljenja za
določen čas; če je bila oseba zaposlena za nedoločen čas in je delala v Republiki
Sloveniji manj kot 10 let in za nedoločen čas; če je bila oseba zaposlena za
nedoločen čas in je ţe vsaj 10 let delala v Republiki Sloveniji. Osebna delovna
dovoljenja se izdajo na zahtevo tujca. Zavod na zahtevo delodajalca izdaja tudi
osebna dovoljenja, vendar za največ eno leto. Do leta 2000 se na Zavodu za
zaposlovanje vsi postopki urejajo po Zakonu o zaposlovanju tujcev (Ur. list, št.
33/1992) in po Navodilu o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev (Ur. list, št. 34/92,
spremembe in dopolnitve 54/97 in 80/99). Na zaposlovanje tujcev pomembno vpliva
tudi sprememba Zakona o tujcih (Ur. list, št. 61/99). Pred spremembo je Zakon o
tujcih urejal vprašanje vizumov, med drugim tudi poslovnega vizuma, ki je imel
posebno vlogo pri izvajanju Zakona o zaposlitvi tujcev. Sprememba zakona o tujcih
leta 1999 pa je določila, da vizum tujcu še ne daje pravice do zaposlitve in dela,
opravljanja samostojne poklicne dejavnosti ali druge pridobitne dejavnosti.
V tabeli 6 so navedeni podatki o številu izdanih delovnih dovoljenj glede na vrsto
dovoljenja od leta 1992 do leta 2000. V letu 1992 je bilo glede na kasnejša leta
izdanih zelo malo delovnih dovoljenj in zelo veliko osebnih delovnih dovoljenj. Z
uporabo veriţnega indeksa in stopnjo rasti lahko iz tabele razberemo velika nihanja
med števili izdanih dovoljenj. Od leta 1992 število izdanih delovnih dovoljenj narašča
vse do leta 1998, ko je stopnja rasti negativna; pribliţno -25% glede na preteklo leto.
V letu 1999 število izdanih delovnih dovoljenj zopet naraste.
Še večja so odstopanja v številih izdanih osebnih delovnih dovoljenj. V letu 1992 je
bilo izdanih 32.242 delovnih dovoljenj, kar je 88% vseh izdanih dovoljenj v tem letu.
Stopnja rasti je v letu 1993 negativna, in sicer -93%. Število izdanih osebnih delovnih
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dovoljenj nato pada do leta 1998, ko zopet začne naraščati in v letu 2000 doseţe
2.186 izdanih osebnih delovnih dovoljenj.
Tabela 6: Izdana delovna dovoljenja od leta 1992 – 2000

Delovna dovoljenja
Leto

Število izdanih
delovnih
dovoljenj

Osebna delovna dovoljenja

Veriţni indeks

Število izdanih
osebnih
delovnih
dovoljenj

Stopnja
rasti

Veriţni
indeks

Stopnja
rasti

1992

4.429

1993

22.649

511,4

411,4

2.335

7,2

-92,8

1994

30.087

132,8

32,8

869

37,2

-62,8

1995

40.444

134,4

34,4

788

90,7

-9,3

1996

43.749

108,2

8,2

711

90,2

-9,8

1997

43.758

100,0

0,0

692

97,3

-2,7

1998

32.978

75,4

-24,6

710

102,6

2,6

1999

39.556

119,9

19,9

1.167

164,4

64,4

2000

38.437

97,2

-2,8

2.186

187,3

87,3

32.242

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Tabela 7: Skupno število vseh izdanih delovnih dovoljenj od leta 1992 – 2000

Skupaj
Leto

Število vseh izdanih delovnih
dovoljenj

Indeks s stalno
osnovo 1992

Veriţni indeks

1992

36.671

-

100,0

1993

24.984

68,1

68,1

1994

30.956

123,9

84,4

1995

41.232

133,2

112,4

1996

44.460

107,8

121,2

1997

44.450

100,0

121,2

1998

33.688

75,8

91,9

1999

40.723

120,9

111,0

2000

40.623

99,8

110,8

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Skupno število vseh izdanih delovnih dovoljenj v prvih devetih letih samostojne
Slovenije niha iz leta v leto. Največje je odstopanje med letoma 1992 in 1993, ko je
stopnja rasti negativna, in sicer pribliţno -32%. Drugo večje odstopanje pa je nato
med letoma 1994 in 1995, ko stopnja rasti naraste za pribliţno 33%. Največ izdanih
delovnih dovoljenj je bilo v letu 1996; izdanih je bilo 44.460 delovnih dovoljenj;
najmanj pa v letu 1992; 24.984 izdanih delovnih dovoljenj. Razlika med tema dvema
letoma je skoraj 20.000 delovnih dovoljenj. Glede na prvo leto samostojne drţave po
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osmih letih ni prišlo do bistvenega porasta zaposlovanja tujcev, saj je bilo v letu 2000
izdanih le 11% več DD kot v letu 1992.
V naslednji tabeli pa lahko vidimo, da je bilo leta 1992 zelo visoko število veljavnih
delovnih dovoljenj, saj je bilo veljavnih kar 36.643 delovnih dovoljenj. Večina ljudi,
katerim so bila ta delovna dovoljenja izdana, je bila ţe prej v Sloveniji, vendar iz
različnih razlogov ni dobila drţavljanstva, ampak vlogo tujca. V naslednjem letu se
število delovnih dovoljenj zniţa za 13%, vendar se v letu 1994 zopet zviša na 35.367
delovnih dovoljenj, nato pa do leta 2000 ostane na ravni okrog 4% aktivnega
prebivalstva, kar je še vedno pod mejo kvote 5% aktivnega prebivalstva, ki je
uvedena kasneje. Tujci se najpogosteje zaposlujejo v gradbeništvu, kmetijstvu,
komunali, tekstilni industriji, trgovini in gostinstvu.
Tabela 8: Vsa veljavna delovna dovoljenja v letih od 1992 – 2000

Vsa dovoljenja
Leto

Število vseh dovoljenj

Veriţni indeks

Indeks s stalno
osnovo 1992

1992

36.643

-

100,0

1993

31.545

86,1

86,1

1994

35.367

112,1

96,5

1995

37.947

107,3

103,6

1996

38.194

100,7

104,2

1997

35.287

92,4

96,3

1998

34.768

98,5

94,9

1999

37.791

108,7

103,1

2000

40.320

106,7

110,0

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Iz tabele 9 lahko razberemo, da je leta 2000 kar polovica tujcev z veljavnimi osebnimi
dovoljenji prihajalo iz Bosne in Hercegovine. Prav tako je polovica vseh veljavnih
delovnih dovoljenj izdana tujcem s prvo stopnjo izobrazbe, to je nedokončana
osnovna šola. Za Bosno in Hercegovino je na drugem mestu Hrvaška in kmalu za njo
še drţavi bivše Jugoslavije, Srbija in Črna gora. Največ drţavljanov Hrvaške z
veljavnim delovnim dovoljenjem v Republiki Sloveniji ima končano IV. stopnjo
izobrazbe, medtem ko iz Srbije in Črne gore večinoma prihajajo delavci z
nedokončano osnovno šolo. Tudi Makedonija izstopa po številu delavcev s prvo
stopnjo izobrazbe, saj je teh skoraj 80% vseh Makedoncev, zaposlenih v Republiki
Sloveniji. Iz italije prevladujejo delavci s peto in sedmo stopnjo izobrazbe, vendar jih
je skupaj zelo malo; komaj 4% vseh tujcev z veljavnimi delovnimi dovoljenji. Pri
Kitajcih prevladujejo delavci s četrto stopnjo izobrazbe, Bolgari in Rusi pa se
zaposlujejo z nedokončano osnovno šolo. Tujci z najvišjimi stopnjami izobrazbe
prihajajo iz Hrvaške in iz drugih drţav, ki niso zgoraj naštete.
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Tabela 9: Struktura vseh veljavnih delovnih dovoljenj po stopnji izobrazbe in drţavljanski pripadnosti na
dan 31.12.2000

Stopnja izobrazbe
Drţava

BiH

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Skupaj

Deleţ v
%

10.365

3.431

107

5.383

646

69

191

20.192

50

Jugoslavija

3.584

892

33

893

322

77

224

6.025

15

Hrvaška

2.007

1.149

115

2.839

980

272

638

8.000

20

Makedonija

3.004

463

4

223

106

13

36

3.849

10

317

18

-

49

149

11

42

586

1

Italija

11

-

-

10

64

9

58

152

0

Ruska
federacija

Ukrajina

43

1

1

1

40

9

54

149

0

Kitajska

5

54

1

96

8

3

25

192

0

Bolgarija

76

5

-

6

6

-

13

106

0

Druge
drţave

233

44

8

152

191

75

366

1.069

3

Skupaj

19.645

6.057

269

9.652

2.512

538

1.647

40.320

100

49

15

1

24

6

1

4

100

Deleţ v %

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
V letu 2000 se je povečalo število izdanih delovnih dovoljenj, kar je posledica
prenosa reţima izdajanja poslovnih vizumov tujcem na reţim izdajanja delovnih
dovoljenj. V tem letu se je izdajalo delovna dovoljenja predvsem tujcem, ki so ţe prej
delali v Republiki Sloveniji in torej ne gre toliko za novo zaposlovanje. Večina tujcev
se je zaposlovala tako kot v preteklih letih, predvsem v gradbeništvu in kmetijstvu. Na
slovenskem trgu dela se pojavlja velika potreba po delavcih z niţjimi stopnjami
izobrazbe in ker so tujci tudi bolj pripravljeni na teţje pogoje za delo, sta ponudba in
povpraševanje na kmetijskem in gradbinskem trgu dela najbolj skladna ob zaposlitvi
tujca.

5.2

ZAPOSLOVANJE TUJCEV V OBDOBJU OD LETA 2001 DO DANES

5.2.1 Obdobje od leta 2001 do 2003 in začetek uporabe novega Zakona o
zaposlovanju tujcev (Ur. list RS, št. 66/2000)
S 1.1.2001 se začne uporabljati Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. list, št.
66/2000), ki na bistveno drugačen način uredi zaposlovanje in delo tujcev.
Bistvene novosti:
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Uvedba kvotnega sistema za uravnavanje zaposlovanja tujcev, da ne bi prišlo
do negativnega vpliva na slovenski trg dela. Zakon postavi kvoto-najvišje
število tujih delavcev, ki ne sme preseči 5% aktivnega prebivalstva v Republiki
Sloveniji, to je okoli 41.000. V kvoto se ne vštevajo osebna delovna
dovoljenja, kar pomeni, da je celotno število vseh tujcev v Republiki Sloveniji
precej višje, kot je določena kvota. Poleg določene letne kvote lahko vlada
oziroma ministrstvo za delo določi še dodatne omejitve glede zaposlovanja in
dela tujcev.
Novi zakon pokriva in ureja vse dejavnosti tujcev; tudi delo športnikov,
znanstvenikov, umetnikov, detaširanih (napotenih) delavcev tujih firm in druge
dejavnosti, katerih status prej ni bil zakonsko urejen.
Z zakonom se pojavi tudi diferenciacija delovnih dovoljenj, to pa pomeni, da se
v postopku pridobivanja delovnega dovoljenja loči med novo zaposlitvijo tujca,
kjer veljajo strogi postopki (regulacija zaposlovanja s strani drţave) in med
olajšanim postopkom pridobitve delovnega dovoljenja za tujca, ki ţe dalj časa
biva in dela v Republiki Sloveniji. Slednje je v skladu z načelom enake
obravnave tujcev z domačimi delavci. Zakon je prav tako določil veliko število
okoliščin in podlag, ki se upoštevajo pri izdaji delovnih dovoljenj, kot na primer
povezanost z druţino, narava dela, dolţina dela in bivanja v Republiki
Sloveniji. Glede na te in druge okoliščine se lahko razlikujejo tudi vrste
delovnih dovoljenj.
Zakon je določil dodatni kriterij pri zaposlovanju tujca, in sicer poleg
izkoriščenosti kvote in osnovnega pogoja – obstoja domačih ustreznih
kandidatov – je določil še »smotrnost zaposlitve« tujca, o čemer odloča Zavod
za zaposlovanje.
V zakonu so tudi podrobno opredeljene kršitve in kazni, dodatno pa zakon še
določa prepoved izdajanja delovnih dovoljenj za delodajalce, ki so v
določenem obdobju (1 – 3 leta) pred vlogo bili kaznovani za prekrške v zvezi z
zaposlovanjem tujcev.
Zakon predpisuje tudi obvezno prijavo tujca pred začetkom dela oziroma
odjavo.
Zakon Zavodu za zaposlovanje kot glavnemu izvajalcu zakona nalaga veliko več
nalog pri izdajanju delovnih dovoljenj, evidentiranju, prijavi in odjavi tujca, vendar pa
se je z zakonom zmanjšal administrativni del podaljševanja delovnega dovoljenja, saj
bodo tujci ţe izpolnjevali pogoje za pridobitev delovnega dovoljenja za 3 leta ali
nedoločen čas.
Zaradi diferenciacije med delovnimi dovoljenji se spremeni tudi organizacija Zavoda
za zaposlovanje, kjer vloge za pridobitev posebnih dovoljenj, ki se izdajajo neodvisno
od razmer na trgu dela, prevzame Centralna sluţba. Ta bo prav tako koordinirala
delo območnih sluţb, vodila postopke izdaje delovnih dovoljenj, osebnih delovnih
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dovoljenj, dovoljenj za vodilno osebje, detaširane delavce tujih podjetij ipd. Po
območnih sluţbah pa se bodo še naprej izdajala delovna dovoljenja za zaposlitev in
sezonska dela, kjer se bodo še naprej upoštevale razmere ne trgu dela.
Konec leta 2001 je bilo v RS veljavnih 33.982 delovnih dovoljenj, kar je pribliţno 16%
manj kot v enakem obdobju leta 2000. Do obseţnega zmanjšanja je prišlo zaradi
stroţjih zakonskih določb, predvsem v primerih novega zaposlovanja tujcev in
prenehanja veljavnosti osebnih dovoljenj, saj so tujci morali pridobljeno osebno
dovoljenje po starem zakonu zamenjati za novo osebno dovoljenje do konca junija
2001. Na zmanjšanje števila veljavnih osebnih dovoljenj je vplivala tudi novost v
zakonu, ki določa tudi urejen bivalni status teh tujcev v Sloveniji. Veliko tujcev je bilo
iz drugih delov bivše Jugoslavije, ki so med leti 1992 in 1993 pridobili osebno
delovno dovoljenje za nedoločen čas in so se vrnili v domovino. Tako je prišlo do
precejšnjega zmanjšanja teh dovoljenj.
Tabela 10: Število veljavnih delovnih dovoljenj v OS Ljubljana na koncu četrtletij leta 2001, 2002 in 2003

Indeks z
osnovo
leta 2001

30.6.

Indeks z
osnovo
leta 2001

Indeks z
osnovo
leta 2001

30.9.

31.12.

Indeks z
osnovo
leta 2001

Leto

31.3.

2001

15.788

100

15.333

100

12.139

100

12.245

100

2002

11.841

75

11.376

74

11.617

96

11.411

93

2003

11.445

72

12.184

79

12.514

103

12.044

98

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
V tabeli so navedeni podatki o številu veljavnih delovnih dovoljenj ob koncu četrtletij,
v obdobju od leta 2001 do 2003. Za primerjavo z letom 2001 sem uporabila časovni
bazni indeks, ki pokaţe razliko v številu delovnih dovoljenj med leti 2001, 2002 in
2003. Prvo leto, 2001, je tudi baza, s katero se drugi dve leti primerja. V prvem
četrtletju je bilo v letu 2003 veljavnih 38% manj delovnih dovoljenj kot v letu 2001 in
3% manj kot v letu 2002. V drugem četrtletju 2003 pa je bilo veljavnih 26% manj
delovnih dovoljenj kot v letu 2001 in 7% več kot v letu 2002. Malenkost več je bilo
veljavnih delovnih dovoljenj konec septembra 2003 kot v letu 2001 in 2002 v istem
obdobju. Pribliţno isto število veljavnih delovnih dovoljenj pa je bilo ob koncu let
2001, 2002 in 2003.
Tabela 11: Število izdanih delovnih dovoljenj v OS Ljubljana v letih 2001, 2002 in 2003

Leto

Dovoljenja za zaposlitev

Indeks z osnovo
leta 2001

Dovoljenja za
delo

Indeks z osnovo
leta 2001

2001

12.509

100

789

100

2002

7.530

60

2.089

265

2003

6.905

55

4.123

523

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
V primerjavi z letom 2002, se je v letu 2003 število izdanih delovnih dovoljenj
zmanjšalo predvsem zaradi poostritve v postopku izdaje delovnih dovoljenj.
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Predpisana je prepoved zaposlovanja nekvalificirane delovne sile. Ţe na prvi stopnji
je predpisano zahtevnejše pridobivanje dokazil – nostrifikacija spričevala.
Predvsem pa se je zmanjšal obseg dovoljenj za zaposlitev, saj jih je bilo v letu 2003
izdanih za polovico manj kot v letu 2001. Do tega je prišlo zato, ker ZRSZ po novem
zakonu veliko bolj natančno preverja delodajalca in njegovo poslovanje v preteklosti.
Drugi vzrok je tudi pridobitev druge vrste dovoljenj, kot na primer osebnega
delovnega dovoljenja ali dovoljenja za delo za sezonske in napotene delavce.
V letu 2002 se glede na preteklo leto poveča število delovnih dovoljenj za sezonska
dela. Leta 2001 je bilo skupaj izdanih 937 delovnih dovoljenj, od tega jih je bilo v
Ljubljani izdanih 789 DD, v letu 2002 pa se je število povečalo na 2.280, od tega jih
je bilo 2.089 izdanih v OS Ljubljana. Povečanje gre pripisovati uvedbi precej laţjih
postopkov za izdajo dovoljenj za sezonska dela v primerih, ko je povpraševanje na
trgu dela večje od ponudbe, ter uvedbi stroţjih postopkov pri izdajanju dovoljenj za
zaposlitev. Število izdanih dovoljenj za delo za sezonska dela je bilo v letu 2003
petkrat večje kot v letu 2001.
Za delavce iz gradbeništva je bilo izdanih 70% vseh delovnih dovoljenj, zato med
dejavnostmi prevladuje gradbeništvo. Sledi mu gostinstvo in trgovina, računalniške
storitve, vzgoja in izobraţevanje ter kultura.
Slika 4: Izobrazbena struktura delavcev, ki jim je bilo v letu 2003 izdano delovno dovoljenje v OS Ljubljana

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Izobrazbena struktura se ni bistveno spremenila v letih 2001, 2002, 2003.
Prevladujejo delavci z nedokončano osnovno šolo, sledijo jim delavci s končano
poklicno šolo, nato delavci s končano osnovno šolo. Zelo malo pa je delavcev s
končano gimnazijo, srednjo poklicno šolo ali delavcev z višjo in visoko izobrazbo.
Takšna izobrazbena struktura je razumljiva, saj tujce zaposlujemo zaradi
pomanjkanja domače delavne sile v tistih panogah, kjer so za majhno plačilo
pripravljeni delati pod teţkimi pogoji in strokovnost res ni pogoj za delo.
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Slika 5: Nacionalna pripadnost tujcev, ki so jim bila izdana delovna dovoljenja leta 2003 v območni sluţbi
Ljubljana

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Največ tujcev prihaja iz Bosne in Hercegovine, kar 47%. Sledijo Makedonci in
Jugoslovani. Med vzhodnoevropske drţave se štejejo Ukrajina, Romunija in
Bolgarija. Eden izmed razlogov za zaposlovanje v Republiki Sloveniji je tudi
zdruţevanje druţin zaradi povezanosti z bivšo Jugoslavijo.

5.2.2 Vstop Slovenije v Evropsko unijo in z njo povezane spremembe s
področja zaposlovanja tujcev
V letu 2004 je Republika Slovenija vstopila v Evropsko unijo in tudi za nas se je
uveljavil prost pretok delavcev med drţavami članicami. Za drţavljane drţav članic
EU sedaj niso več potrebna delovna dovoljenja, ampak samo prijava in odjava
zaposlitve, dela ali izvajanja storitev. Slovenija je ţe v pogajalskih izhodiščih
uveljavila načelo vzajemnosti do vsake sedanje drţave članice, ki je uveljavila
nacionalne ukrepe glede prostega gibanja delavcev. To pomeni, da Slovenija proti
drţavljanom te drţave uveljavlja iste ukrepe, kot jih ta drţava članica uveljavlja proti
slovenskim drţavljanom. Med Slovenijo in vsemi novimi drţavami članicami EU
(Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madţarsko, Poljsko, Slovaško, Ciprom in Malto) velja
prosto gibanje. Stare drţave članice EU (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija,
Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in
Švedska) ter drţave EGP (Norveška, Islandija in Liechtenstein) so za nove drţave
članice uveljavile prehodno obdobje. Le Irska, Švedska in Velika Britanija so
liberalizirale dostop na trg dela za slovenske drţavljane.
5.2.2.1 Prost pretok oseb
Koncept notranjega (skupnega) trga skupaj z drugimi ekonomskimi svoboščinami
tvorita prosto gibanje oseb ter ukinitev nadzora na mejah med drţavami članicami
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Evropske unije. Osebe ne smejo biti ovirane pri svojem gibanju, fizičnim osebam in
podjetjem pa mora biti zagotovljena pravica, da po svoji volji izbirajo kraj, kjer bodo
opravljali svoje delo.
5.2.2.2 Pogodba o ustanovitvi evropske skupnosti (PES)
Pogodba o ustanovitvi evropske skupnosti je nadgradnja oziroma spremenjena
oblika Pogodbe o gospodarski skupnosti (PEGS), ki je bila podpisana v Rimu leta
1957 in je začela veljati 1. januarja 1958. Le-ta je bila večkrat spremenjena, najprej z
Enotnim evropskim aktom leta 1987, z Maastrichtsko pogodbo leta 1993,
Amsterdamsko pogodbo leta 1999 ter nazadnje s Pogodbo iz Nice iz leta 2003. Vse
te pogodbe so vplivale na zdajšnjo obliko Pogodbe o ustanovitvi evropske skupnosti,
ki danes vključuje vse gospodarske in tudi politične vidike. Cilj Pogodbe o ustanovitvi
evropske skupnosti je vzpostavitev skupnega trga, ki temelji na štirih vrstah prostega
pretoka (blaga, oseb, kapitala in storitev), postopnem pribliţevanju gospodarskih
politik in povezovanju evropskih drţav. Drţave članice so tako prenesle nekaj
pooblastil za sprejemanje zakonodaje institucijam Unije in se tako na nek način
odrekle delu svoje suverenosti. Pravo Evropske unije ima tako prednost pred
domačo zakonodajo in ga drţave članice neposredno izvajajo pod pravnimi pravili
uredb, odločb in direktiv EU.
Prosto gibanje oseb je sestavljeno iz dveh točk:
Prosto gibanje delavcev (členi 39-42 PES)
Pravica do ustanavljanja (členi 43-48 PES)
Prosto gibanje delavcev mora biti v Skupnosti zagotovljeno skupaj z odpravo
diskriminacije na podlagi drţavljanstva delavca v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in
drugimi delovnimi pogoji. Delavec ima tako pravico sprejeti ponujeno delovno mesto
in se v ta namen v drţavi članici tudi gibati. Prav tako ima pravico v drţavi bivati
zaradi zaposlitve in ostati v tej drţavi tudi po prenehanju zaposlitve pod pogoji,
zajetimi v izvedbenih predpisih, ki jih pripravi Komisija. PES v 40. členu predpisuje
tudi zagotovitev tesnega sodelovanja med zavodi za zaposlovanje drţav članic,
odpravo tistih upravnih postopkov in rokov pri zaposlovanju, ki bi ovirale liberalizacijo
trga ter vzpostavitev mehanizmov, ki bi vzpostavljali ravnoteţje med ponudbo in
povpraševanjem na trgu delovne sile. Prav tako predpisuje ukrepe na področju
socialne varnosti delavcev-migrantov in njihovim vzdrţevancem, ki so v pristojnosti
Sveta.
Pravica do ustanavljanja temelji na prepovedi omejitev pri ustanavljanju agencij,
podruţnic in hčerinskih druţb drţavljanov katerekoli drţave članice s sedeţem na
ozemlju katerekoli drţave članice. Pravica do ustanavljanja tako vključuje tudi
začetek ali opravljanje dejavnost kot samozaposlena oseba, ustanoviti in voditi
podjetje pod pogoji, ki jih določa zakonodaja drţave članice za svoje drţavljane. V
44. členu PES narekuje Svetu in Komisiji, da prednostno obravnavata dejavnosti, pri
katerih svoboda ustanavljanja pomembno prispeva k razvoju proizvodnje in trgovine.
Narekuje, naj Svet in Komisija zagotavljata tesno sodelovanje med organi drţav
članic, s čimer se seznanita s stanjem raznih dejavnosti v Skupnosti. Odpravljata naj
upravne postopke in prakse, ki ovirajo svobodo ustanavljanja, zagotavljata, da
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delavci ene drţave članice lahko ostanejo na ozemlju druge drţave članice z
namenom, da tam začnejo dejavnosti kot samozaposlene osebe, če izpolnjujejo
pogoje, ki bi jih morali izpolnjevati, če bi v to drţavo vstopili ob nameravanem
začetku te dejavnosti. Prav tako naj omogočata drţavljanom ene drţave članice, da
uporabljajo in pridobijo nepremičnine na ozemlju druge drţave članice. Za laţji
začetek in opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb naj Svet v skladu s
postopkom iz člena 251 sprejme direktive za vzajemno priznavanje diplom, spričeval
in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah.
Za drţavljane iz tretjih drţav, tudi če bivajo in so zaposleni v eni izmed drţav članic,
ne veljajo pravice iz naslova prostega gibanja delavcev. Drţavljani tretjih drţav torej
nimajo pravice oditi v drugo drţavo članico, da si tam poiščejo zaposlitev. V tem
primeru so podvrţeni nacionalnim predpisom drţave članice, ki urejajo zaposlitev
drţavljanov tretjih drţav.
PES posebej ne opredeljuje pojma delavca, zato se je v odločbah Sodišča Evropske
skupnosti izoblikoval pojem delavca, za katerega velja, da delo opravlja v delovnem
razmerju. Poglavitno je, da gre za razmerje nadrejenosti – podrejenosti, da traja neko
določeno dobo in se v zameno za delo prejema plačilo. Prišlo pa je tudi ţe do
primerov, za katere ni bilo mogoče določiti narave delovnega razmerja. Šlo je za tako
imenovane mejne primere, ki jih je obravnavalo Sodišče ES in so razdeljeni po
kategorijah.
Prva kategorija je »part-time« zaposlitev, ko se za delavca lahko šteje tudi oseba, ki
je zaposlena za delovni čas, ki je krajši od polnega in ni potrebno, da za delo
prejema plačo, ki presega določeno mejo (tako je v zadevi 53/81, Levin, presodilo
Sodišče ES).
Druga kategorija je nizko plačilo, kar pomeni, da je tudi tisti, ki ne zasluţi dovolj za
preţivljanje in je odvisen od javnih virov, delavec v smislu določb o prostem gibanju
delavcev. Višina plačila za priznanje statusa delavca načeloma ni pomembna, lahko
pa drţava članica sprejme ukrepe, s katerimi onemogoči dostop do sredstev pomoči
iz javnih virov tistim osebam, ki se namenoma zaposlijo za krajši delovni čas, čeprav
bi se lahko zaposlile za polni delovni čas.
Za delavca se šteje tudi oseba, ki je ţivela v verski skupnosti in zanjo opravljala delo,
v zameno pa je dobivala hrano, ţepnino in stanovanje. Prav tako uţiva pravice iz
prostega pretoka delavcev tudi pripravnik oziroma staţist, ne glede na to, da opravlja
delo le nekaj ur tedensko in da prejema bistveno niţje plačilo od običajne plače.
Za delavce v smislu PES se štejejo tudi poklicni in polpoklicni športniki, kadar le ti to
dejavnost izvršujejo kot svojo storitev. Pomembno je, da gre za delovno razmerje.
Pravico do bivanja v drugi drţavi članici imajo tudi delavci, ki iščejo zaposlitev.
Po pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti delavcem pripadajo tudi določene
pravice, in sicer:
Migracijske pravice, ki omogočajo delavcem, da odidejo v drugo drţavo
članico in tam iščejo zaposlitev, sprejmejo delo in tam prebivajo. Iskalci
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zaposlitve lahko v drugi drţavi bivajo 6 mesecev in če v tem času ne najdejo
zaposlitve, jih lahko drţava članica izţene. Dovoljenje za bivanje v drţavi
gostiteljici je pravica, ki jo imajo delavci in njihovi druţinski člani. Drţave
članice lahko izvajajo ukrepe za nadzor nad tujci, vključno s sankcijami, pod
pogojem, da so ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti. Sodišče ES je
glede sankcij ugotovilo, da izgon ni primeren, dopustne pa so denarne in
zaporne kazni, vendar le, če so primerljive s sankcijami, ki so domačim
drţavljanom zagroţene v primeru enako pomembnih prestopkov.
Prepoved diskriminacije se nanaša na vsa področja, ki so kakorkoli povezana
z opravljanjem dela. Delavci iz drugih drţav. ne smejo biti drugače
obravnavani kot domači drţavljani. Pravice prav tako veljajo za druţinske
člane delavca, in sicer za zakonca in njune potomce, ki so mlajši od 21 let in
njune potomce, ki so odvisni od delavca ne glede na njihovo starost ter njune
prednike, ki so odvisni od delavca. Prepovedani sta tako neposredna kot
posredna ali skrita diskriminacija na podlagi drţavljanstva. Do posredne
diskriminacije lahko pride v primeru, ko neka določba postavlja nek pogoj, ki
ga drţavljani domače drţave članice navadno izpolnjujejo, drţavljani drugih
drţav članic pa ne ali veliko teţje.
Kot primer aktualne diskriminacije bi lahko omenila sporazuma o socialnem
zavarovanju med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino in Makedonijo. Pobudo
za spremembo sporazuma BIH in Makedonija še nista dali, zato delavci teh
dveh drţav v primeru brezposelnosti pri nas kot tudi doma ostajajo brez
moţnosti za denarno pomoč. Le to prejemajo samo v primeru, če imajo pri nas
stalno bivališče, za kar pa morajo pri nas bivati najmanj pet let.
5.2.2.3 Analiza trga dela po vstopu Slovenije v EU
Zaposlovanje tujcev se je začelo spreminjati v drugi polovici leta 2004, po vstopu
Slovenije v Evropsko Unijo, 1. maja, ko je število tujcev na našem trgu dela začelo
naraščati. S tem dnem je bil uveljavljen prost pretok delavcev in storitev med vsemi
drţavami članicami razen z Republiko Avstrijo in Zvezno Republiko Nemčijo, ki sta
na področju izvajanja storitev obdrţali omejitve, Slovenija pa je na podlagi načela
vzajemnosti uveljavila enakovredne ukrepe proti drţavam članicam.
Ker so od takrat delavci drţav članic EU enakovredni našim delavcem, je bilo
potrebno omejiti obseg zaposlovanja delavcev iz tretjih drţav. V tem letu je bila tako
prvič sprejeta Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2004, s čimer se
omejuje število tujcev na trgu delovne sile. Če primerjamo z letom 2003, se je v letu
2004 zmanjšalo število delovnih dovoljenj za 13%, kar pomeni, da je Uredba prinesla
prve rezultate. Tu se seveda ne upoštevajo osebna delovna dovoljenja, saj so le-ta
izdana ne glede na razmere na trgu dela. Kvotni sistem se je obdrţal vse do danes,
ko se je potreba po reguliranju zaposlovanja tujcev izkazala za še kako potrebno.
Več o tem bom spregovorila na koncu poglavja.
Zaposlovanje tujcev po letu 2006 temelji na novem Zakonu o zaposlovanju in delu
tujcev (Ur. list RS, št. 4/06-UPB1), Uredbi o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto
2006, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela (Ur. list RS, št. 30/06) in
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Pravilniku o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji dovoljenj za zaposlitev v
primerih, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela (Ur.list RS, št.
70/2006).
Zakon predpisuje stroţje postopke pri novem zaposlovanju tujcev vključno z vlogo
drţave pri regulaciji števila izdanih delovnih dovoljenj. Zato so toliko bolj olajšani
postopki pri podaljšanju delovnega dovoljenja za tujce, ki so v Sloveniji ţe delali.
Prav tako zakon ne pozna več moţnosti pridobitve delovnega dovoljenja za tujce, ki
pri istem delodajalcu delajo ţe več kot 5 let. Novost je tudi omejitev izdaje delovnega
dovoljenja, ki se lahko izda le enkrat v koledarskem letu, z izjemo dovoljenja za delo
v kmetijstvu in gozdarstvu, kjer se delovno dovoljenje lahko podaljša ali ponovno izda
največ trikrat v koledarskem letu, če skupno trajanje dela ne presega šest mesecev.
Delovno dovoljenje za katerikoli namen se lahko ponovno izda v naslednjem
koledarskem letu, le za dela v gradbeništvu mora preteči sedem mesecev od preteka
prejšnjega dovoljenja. Spremembe poglavij o nadzorstvu in kazenskih določbah pa
pomenijo uskladitev zakona z zakonom o prekrških.
25.maja 2006 RS ukine vzajemnost in uvede prosto gibanje delavcev drţavljanov
EU, EGP in Švicarske konfederacije. Drţavljani teh drţav torej za zaposlitev in delo v
Sloveniji ne potrebujejo več delovnega dovoljenja, četudi te drţave proti Sloveniji
uveljavljajo prehodno obdobje. Prost dostop na slovenski trg imajo tudi delavčevi
druţinski člani, kar temelji na Direktivi5 2004/38 ED Evropskega parlamenta in Sveta
o pravici drţavljanov unije in njihovih druţinskih članov do prostega gibanja in
prebivanja na ozemlju drţav članic. Direktiva je implementirana s Pravilnikom o
načinu ugotovljanja pravice do prostega dostopa na trg dela drţavljanov EU in EGP
ter njihovih druţinskih članov (Ur. list RS, št. 70/06). Drţavljani zgoraj omenjenih
drţav so na trgu dela izenačeni s slovenskimi drţavljani, vendar morajo delodajalci
na ZRSZ takšno zaposlovanje prijaviti v desetih dneh od zaposlitve, kar pa je
potrebno zgolj za statistične evidence razmer na trgu dela. Nadaljne spremembe
glede zaposlovanja delavcev iz drţav EU, EGP in Švicarske konfederacije sledijo z
zakonodajo v letu 2007 in jih bom opisala v naslednjem poglavju.
Zaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji v letu 2007 temelji na novem
Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. list RS, št. 4/06), na Uredbi o določitvi
kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe, s katero se omejuje število tujcev
na trgu dela (Ur. list RS, št. 8/2007 in Ur. list RS, št.113/2007). Prav tako pa še
vedno velja Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji dovoljenj v
primerih, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela (Ur. list RS, št.
70/2006).
Kar zadeva zaposlovanje drţavljanov drţav članic EU, EGP in Švicarske
konfederacije, od 3. decembra 2007 velja sprememba zakona, ki spreminja rok za
prijavo delavca v socialno zavarovanje; v maju 2006 je bil predpisan rok 8 dni po
začetku zaposlitve, v letu 2007 pa so rok podaljšali na 10 dni. Prav tako ni potrebna
5 Direktiva spreminja Uredbo (EGS) 1612/68 (10. In 11.člen), ter razveljavlja direktive Sveta 64/221/EGS,
68/360/EGS, 72/194/EGS , 73/148/EGS , 75/34/EGS , 75/35/EGS , 90/364/EGS,
90/365/EGS in 93/96/EGS, ki so vključene v Sporazum EGP in jih je zato treba črtati iz sporazuma.
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posebna prijava zaposlitve drţavljana EU, saj se uporablja 29.a člen ZZDT (76/2007UPB2), 4. točka: »Če delodajalec s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi, se za prijavo
začetka dela šteje prijava tujca v socialno zavarovanje s strani delodajalca.«
V letu 2008 pride do velikega povečanja novega zaposlovanja tujcev, kar privede do
povečanja kvote s 24.600 dovoljenj na 32.000, kar je največ do sedaj. Kvota je bila
do konca leta 2008 izkoriščena v 92%. V aprilu 2008 je bil uveljavljen podzakonski
akt6, ki določa obrazce, podatke in dokazila, na podlagi katerih ZRSZ odloča o izdaji
delovnega dovoljenja, podatke in način prijave in odjave dela tujcev ter način
uresničevanja obveznosti delodajalca. Tako so se postopki poenostavili, saj se je
zmanjšalo število obrazcev vlog na pet obrazcev, prav tako se je zmanjšalo število
potrebnih dokazil s strani vlagatelja. Prav te poenostavitve postopkov pa so bistveno
vplivale na povečano število izdanih delovnih dovoljenj v letu 2008. Avgusta 2008 je
Vlada RS naloţila ZRSZ naj prednostno izdaja delovna dovoljenja tujcem, ki
opravljajo delo krovcev ali drugih poklicev, ki bi bili potrebni za obnovo poškodovanih
objektov v OS ZRSZ, ki jih je prizadelo naurje. Tako je Zavod prednostno rešil 65
vlog.
Tabela 12: Izdana delovna dovoljenja glede na vrsto dovoljenja v letih od 2004 do 2008 v OS Ljubljana

Osebna delovna dovoljenja
Leto

Število

Veriţni
indeks

Dovoljenja za zaposlitev

Stopnja
rasti

Veriţni
indeks

Število

Dovoljenja za delo

Stopnja
rasti

Število

Veriţni Stopnja
indeks
rasti

2004

746

-

-

6.785

-

2005

591

79,2

-20,8

6.872

101,3

1,3

1.268

82,6

-17,4

2006

1

0,2

-99,8

8.467

123,2

23,2

2.608

205,7

105,7

2007

300
1.332

30.000,0

29.900,0 13.227
344,0 23.245

156,2

56,2

132,1

32,1

175,7

75,7

3.445
3.259

94,6

-5,4

2008

444,0

1.536

-

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
V letu 2005 se poveča obseg izdanih osebnih delovnih dovoljenj (kar ni vidno iz
tabele, saj jih praviloma izdaja Centralna sluţba). Porast je razumljiv, saj gre
večinoma za tujce, delavce iz drţav bivše Jugoslavije, ki ţe dalj časa ţivijo v Sloveniji
in imajo dovoljenje za stalno prebivanje. Ne spremeni pa se dosti število izdanih
dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za delo.
V letu 2006 je opazno naraslo število izdanih dovoljenj za zaposlitev. Povečanje je v
veliki meri posledica uveljavitve novega Pravilnika o postopkih in dokazilih za
odločanje o izdaji dovoljenja za zaposlitev v primerih, ko zaposlitev tujca zaradi
narave dela ni vezana na trg dela (BKTD7). Pravilnik je določil deficitarne poklice, za
katere se dovoljenja za zaposlitev izdajajo brez predhodne kontrole trga dela. Gre za
delavce, ki jih v Sloveniji primanjkuje, kot so gradbeniki, varilci, vozniki v
mednarodnem transportu. Obseg izdanih dovoljenj za zaposlitev v OS Ljubljana se je

6
7

Na podlagi ZZDT (Ur. list RS, št. 76/2007 – UPB2)
Brez kontrole trga dela
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tako povečal za 23%. Prav tako se je za 106% povečalo število izdanih dovoljenj za
delo, predvsem na račun sezonskega dela v gradbeništvu.
V letu 2007 zopet pride do precejšnjega povečanja izdanih dovoljenj za zaposlitev, in
sicer za 56%, zaradi povečanega povpraševanja po poklicih, ki jih na slovenskem
trgu primanjkuje. Za 32% se je povečalo tudi število dovoljenj za delo. V 2008
beleţimo porast izdanih dovoljenj za zaposlitev za 76%. Gre predvsem za zaposlitev
delavcev, ki jih v Sloveniji kronično primanjkuje, kot so: varilci, gradbeniki in vozniki v
mendarodnem transportu.
Slika 6: Skupno število izdanih delovnih dovoljenj v letih 2004 do 2008 v Sloveniji in v OS Ljubljana

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Iz slike je razvidno, da se skupni obseg izdanih delovnih dovoljenj iz leta v leto
povečuje. V OS Ljubljana v letu 2005 število izdanih DD sprva pade za 2% glede na
preteklo leto, nato pa v letu 2006 naraste za 25%, v 2007 za 53%, ter v letu 2008 za
64%. Podobno je skozi leta naraščalo skupno število vseh izdanih DD v Sloveniji,
vendar z manjšimi razlikami. Od leta 2004 do 2008 je število postopoma naraščalo,
največji porast zaznamo v letu 2008, ko je bilo glede na preteklo leto 40% več
izdanih DD.
Na sliki 7 lahko vidimo, da se je število veljavnih delovnih dovoljenj vsako leto
povečalo, skladno z izdanimi DD. Največji porast delovnih dovoljenj je med letoma
2007 in 2008, ko se je število veljavnih DD v OS Ljubljana povečalo za 66%, skupno
število v Sloveniji pa za 37%.Porast je razumljiva, saj so se povečevale tudi letne
kvote za izdajo delovnih dovoljenj, po vstopu v EU pa je naš trg za tujce vedno bolj
odprt.
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Slika 7: Veljavna delovna dovoljenja v Sloveniji in OS Ljubljana v letih od 2004 do 2008

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Zaposlitev delavcev iz drţav članic EU in EGP
Za prijavo dela tujca, drţavljana drţave članice EU, se šteje prijava delodajalca v
socialno zavarovanje, ki se mora opraviti v 10 dneh od nastopa dela. Zaposlitev
poteka pod enakimi pogoji kot za slovenske delavce in skladno s slovensko
zakonodajo o delovnih razmerjih: s pogodbo o zaposlitvi ter prijava v invalidsko in
pokojninsko zavarovanje.
Po vstopu Slovenije v EU smo pričakovali velik priliv delavcev iz drţav članic EU in
EGP, vendar se pričakovanja niso uresničila. Delavci, ki so prihajali, so opravljali le
kratkotrajna dela, ki bistveno ne vplivajo na stanje na trgu dela. V letu 2005 je bilo
največ, 3046 delavcev, iz Slovaške. Drţavljani starih drţav članic se pri nas
večinoma zaposlujejo kot vodilni kadri mešanih podjetij, drţavljani novih drţav članic
pa se zaposlujejo v podobnih dejavnostih kot tujci iz tretjih drţav.
Tabela 13: Zaposlitve delavcev iz drţav EU in EGP

2006
Avstrija
Bolgarija
Češka republika
Italija
Madţarska

2007

2008

36

53

53

-

2.778

2.962

126

105

76

87

135

189

266

486

514

Nemčija

40

62

61

Poljska

375

248

198

Romunija

-

658

1.112

Slovaška

1.170

1.226

696

35

36

50

2.267

5.928

6.038

-

261

102

Zdruţeno kraljestvo
SKUPAJ
VERIŢNI INDEKS
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STOPNJA RASTI

-

161

2

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
V letu 2006 je bilo 2.267 prijav dela, v letu 2007 pa kar 161% več. Število prijav se je
povečalo na račun delavcev iz Bolgarije in Romunije, saj sta ti dve drţavi v letu 2007
vstopili v EU. Največ prijav dela, 46% vseh prijav je bilo tako za delavce iz Bolgarije,
nato iz Slovaške 20% ter za delavce iz Romunije 11% vseh prijav. V letu 2008 ne
opazimo posebne razlike v številu prijav, opazimo lahko le, da se je za dobrih 40%
zmanjšalo število prijav dela za delavce iz Slovaške. Spodnja slika prikazuje število
prijav dela v letu 2008 po drţavah EU in EGP.
Slika 8: Število prijav dela drţavljanov drţav članic EU v letu 2008

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
Slika 9: Skupno število prijav dela delavcev iz EU in EGP v letih 2006, 2007 in 2008

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
Skupno število prijav dela je bistveno naraslo v letu 2007 zaradi vstopa Bolgarije in
Romunije v EU. V letu 2008 pa se skupno število poveča le za 2%.
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Struktura tujcev po drţavljanstvu se v letu 2006 tudi po vstopu v EU ni dosti
spremenila. Še vedno največ, kar 59% tujcev, prihaja iz Bosne in Hercegovine, 19%
iz Makedonije, Srbije in Črne gore 15%, iz Hrvaške 3%, 3% pa predstavljajo
drţavljani vzhodnih evropskih drţav (Ukrajina, Romunija, Bolgarija), 0,5% drţavljani
EU in 1,5% drţavljani preostalega sveta (Kitajska).
Izobrazbena struktura, predstavljena na naslednji sliki, se je v letu 2006 malce
izboljšala, saj Zavod za zaposlovanje ne izdaja dovoljenj za zaposlitev tujcem z
nedokončano osnovno šolo.
Slika 10: Izobrazbena struktura delavcev, ki jim je bilo v letu 2006 izdano delovno dovoljenje

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Sedanje stanje na trgu dela
Leto 2009 se je začelo z naraščajočo brezposelnostjo in slabo napovedjo za domači
in tuji trg dela. Napoved Zavoda RS za zaposlovanje v začetku leta je bila, da bo do
konca leta 2009 brezposelnih do 80.000 oseb. Dejansko stanje pa je ţe v aprilu
preseglo »črnogledo« napoved, saj je doseglo ţe skoraj 83.000 brezposelnih.
Zmanjšan obseg dela, odpuščanje delavcev za določen čas in tujcev so bili prvi znaki
gospodarske krize oziroma prvi ukrepi v boju proti gospodarski krizi.
V septembru 2008 je bila brezposlenost najniţja po decembru 1990. Nato je začela
naraščati iz meseca v mesec za povprečno 4%. Najbolj je narasla januarja, ko se je
glede na december povečala za 12%. Od septembra 2008 pa do maja 2009 pa se je
skupaj povečala za skoraj 43%, kar je 84.519 brezposelnih oseb. Od tega je največ,
kar 18.418 brezposelnih, registriranih v OS Ljubljana, ki pa beleţi 30% povečano
brezposelnost od septembra 2008. Gibanje registrirane brezposelnosti je prikazano
na sliki 11.
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Slika 11: Število registriranih brezposelnih od maja 2008 do maja 2009 po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Prvi ukrep v boju proti povečani brezposelnosti je zmanjšanje števila tujcev na trgu
dela, da se sprosti prostor za domače delavce. Uredba o določitvi kvote delovnih
dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela je zmanjšala
število delovnih dovoljenj na 24.000, kar je 35% manj kot v letu 2008. "Da se ne bo
izdalo toliko delovnih dovoljenj tujcem, je tudi nekakšen vzvod, da se brezposelnost
naših ljudi ne bi smela povečati na nesprejemljivo višino," je dejala direktorica ZRSZ
Marija Poglajen8.
Drugi ukrep za bolj »previdno« zaposlovanje tujcev ne da bi pri tem ogroţali domače
iskalce zaposlitve je v Uradnem listu RS št. 48/2009 z dne 10.4.2009 objavljena
Sprememba Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad
zaposlovanjem in delom tujcev. Sprememba je stopila v veljavo naslednji dan po
objavi in se nanaša na postopek izdaje dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga
dela. Ne izdajajo več dovoljenja za zaposlitev tujca s poklicem, ki ga na slovenskem
trgu dela primanjkuje. Lahko se izda le pod pogojem, da v evidenci zavoda za
zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede
pravic do zaposlitve izenačene z drţavljani Republike Slovenije. Delodajalec mora
prosto delovno mesto prijaviti in izpolnjevati druge z zakonom predpisane pogoje.
Zavod za zaposlovanje v roku osmih delovnih dni od prijave prostega delovnega
mesta delodajalca pisno obvesti, če so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne
domače ali z domačimi izenačene brezposelne osebe. Vlogo za izdajo delovnega
dovoljenja za prijavljeno prosto delovno mesto mora delodajalec vloţiti v roku 30 dni
8

Napovedana
močna
rast
brezposelnosti,
manj
http://www.siol.net/gospodarstvo/2009/01/brezposelnost.aspx
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dovoljenj

za

tujce,

URL=

od dneva vročitve obvestila. Prav tako se ne uporablja seznam deficitarnih poklicev v
postopkih izdaje dovoljenj za zaposlitev, ki je prej temeljil na 25.členu Pravilnika.
Ob naraščajoči brezposelnosti pa se v zadnjem času povpraševanje po delu
povečuje. Brezposelni dobivajo delo, kar je po besedah ministra za delo Ivana
Svetlika, prvi pozitivni signal, da je kriza dosegla dno in da se nam obetajo boljši časi.
Domači delavci so se začeli zaposlovati v deficitarnih panogah, ki so jih prej zasedali
tujci, te panoge so predvsem turizem, gradbeništvo in gostinstvo. Kaţe, da je
Slovence gospodarska kriza vendarle prisilila, da poprimejo za slabše plačana dela.
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je Vladi poslalo nov predlog uredbe o
omejitveh in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, ki bi prepovedala izdajo novih
dovoljenj za delo za sezonska dela, predvsem v gradbeništvu in turizmu. Kvota za
leto 2009 ostaja 24.000 delovnih dovoljenj, nove omejitve pa so gotovo na dobri poti
za spodbuditev zaposlovanja domačih delavcev v deficitarnih poklicih in za
zmnajšanje brezposelnosti v Sloveniji.
V tem letu ZRSZ nadaljuje v letu 2008 začet projekt TUJCI.NET, ki je nova
računalniška podpora za izdajanje delovnih dovoljenj. Uvedli naj bi jo do začetka leta
2010, zagotovila pa naj bi povezavo z delovodnikom, pridobivanje in izmenjavanje
podatkov iz drugih evidenc ter omogočila racionalizacijo procesa izdaje delovnih
dovoljenj. V tem letu je prav tako predvidena nadgradnja v sistemu e-vem9, v okviru
katere bo realizirano elektronsko vlaganje vlog za izdajo osebnega delovnega
dovoljenja za samozaposlitev.
Tabela 14: Izdana delovna dovoljenja od januarja do aprila 2009

Območna sluţba
SLOVENIJA

Osebna
delovna
dovoljenja

Dovoljenja
za
zaposlitev

Dovoljenja
za delo

Brez
delovnega
dovoljenja

Skupaj

2.501

17.956

3.850

1.120

25.427

OS Celje

156

1.995

584

0

2.735

OS Koper

198

1.411

83

0

1.692

OS Kranj

94

939

236

0

1.269

OS Ljubljana

684

6.493

118

0

7.295

OS Maribor

281

1.429

118

0

1.828

22

166

1

0

189

OS Nova Gorica

112

939

57

0

1.108

OS Novo mesto

67

682

60

0

809

OS Ptuj

24

640

8

0

672

OS Sevnica

34

661

313

0

1.008

OS Murska Sobota

OS Trbovlje

6

151

12

0

169

OS Velenje

148

1.345

108

0

1.601

Centralna sluţba

675

1.105

2.152

1.120

5.052

Deleţ v %

9,8

70,6

15,1

4,4

100,0

9

Drţavni portal za podjetja in podjetnike, URL= http://evem.gov.si/evem/
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Delež
v%
100,0
10,8
6,7
5,0
28,7
7,2
0,7
4,4
3,2
2,6
4,0
0,7
6,3
19,9

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Tabela 14 prikazuje podatke o številu izdanih delovnih dovoljenj od januarja do aprila
2009. V Sloveniji je bilo do aprila 2009 skupaj izdanih 25.427 delovnih dovoljenj, od
tega je bilo največ, dobrih 70%, dovoljenj za zaposlitev. Največ delovnih dovoljenj je
bilo izdanih v OS Ljubljana – 7.295, kar je skoraj 29% vseh DD. Sledi ji Centralna
sluţba s 5.052 izdanimi dovoljenji ter OS Celje s 2.735 izdanimi dovoljenji. Najmanj
dovoljenj so izdale OS Trbovlje, OS Murska Sobota, OS Ptuj in OS Sevnica, ki so
izdale manj kot 4% vseh DD.
Slika 12: Veljavna delovna dovoljenja v OS Ljubljana v maju 2008 in maju 2009 (Vir: Zavod RS za
zaposlovanje)

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Na zgornji sliki lahko opazimo, da je bilo v OS Ljubljana v letu 2009 veljavnih veliko
manj delovnih dovoljenj, kot v preteklem letu. Veljavnih dovoljenj za zaposlitev je za
dobrih 42% manj kot v preteklem letu ter 90% manj dovoljenj za delo. 40% več pa je
osebnih delovnih dovoljenj.
Slika 13: Veljavna delovna dovoljenja v Sloveniji v maju 2008 in maju 2009

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
53

Primerjava skupnega števila veljavnih delovnih dovoljenj v maju 2008 in v maju 2009
ma sliki 13 je kar presenetljiva. V maju leta 2009 je veljavnih 39.306 osebnih delovnih
dovoljenj, kar je 18% več kot v letu 2008. Je pa zato v letu 2009 za 40% manjše
število veljavnih dovoljenj za zaposlitev in za slabih 40% manjše število veljavnih
dovoljenj za delo.
Mnogi so prepričani, da tujci jemljejo delovna mesta ter niţajo dohodke domačinom.
Ta problem na trgu dela se kaţe tudi z uvedbo prehodnih obdobij za vse nove
članice s strani starih članic. Še bolj pa se kaţe v tem, kako dolgo to obdobje
uveljavljajo. Miha Brejc v svoji knjigi Prvi mandat opisuje pogovor na temo
zaposlovanja tujcev z nemškim kolegom:
»Si predstavljaš, kaj bi pomenilo odprtje trga delovne sile v Nemčiji?« mi je rekel moj
prijatelj iz Nemčije. »Po raziskavah javnega mnenja bi se kakšnih pet milijonov
Poljakov nemudoma preselilo v nemčijo, sledili pa bi jim tudi delavci iz Češke,
Slovaške, Madţarske itd. In ta mnoţica bi pomenila dodaten pritisk na delovna
mesta, pri vsem tem pa ima Nemčija ţe nekaj milijonov brezposlenih. Nazadnje pa bi
tolikšen odliv kvalificirane delovne sile povzročil velike teţave tudi v njihovih
drţavah.« In potem je nadaljeval s primerjavami, kaj bi Slovenija storila, če bi bila v
takem poloţaju itd. Odgovoril sem z vprašanjem: In zakaj se Velika Britanija, Irska in
Švedska ne bojijo prišlekov iz novih drţav članic? Ni bilo pravega odgovora, razen
veliko besed.10

10

Brejc, 2009, str.54
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ZAKLJUČEK

Slovenski delavci imajo praviloma velika pričakovanja in ţelje in niso pripravljeni
sprejeti kar vsakršnega dela, zato tujci v Sloveniji ţe dolgo opravljajo umazana in
najslabše plačana dela. Razlika v plačah, ki jih tujci dobijo pri nas in v svojih drţavah
je tako velika, da so vseeno prej pripravljeni poprijeti za teţko delo pri nas, kot pa
doma. V primerjavi s Hrvaško so plače pri nas višje za četrtino, še večja pa je razlika
med našimi plačami in plačami drţav bivše SFRJ.
Po osamosvojitvi je Slovenija omogočila vsem, ki so se k nam preselili in imeli stalno
bivališče pridobitev drţavljanstva. Mnogi tujci so se za to odločili, drugi pa so se
znašli v vlogi tujca. Njihov poloţaj je urejal Zakon o zaposlovanju tujcev, ki je tudi
razreševal problematiko preseţnih delavcev. Pa vendar ne za dolgo, saj se je konec
90 let spet pojavila potreba po tuji delovni sili.
Sprejem novega zakona o zaposlovanju in delu tujcev v letu 2000 je prinesel veliko
sprememb. Opredelitev vrst delovnih dovoljenj, uvedba kvotnega sistema ter priprava
na vstop v EU so bistvene novosti pri zaposlovanju tujcev. Vstop Slovenije v EU je
prinesel sistem prijav dela za drţavljane drţav članic EU ter večje število tujih
delavcev na našem trgu. Sedanja zakonodaja je usklajena s pravom EU.
Profil tujca, ki dela pri nas, je moški, drţavljan Bosne in Hercegovine z nizko
izobrazbo in je zaposlen v gradbeništvu. Glede na teţko in umazano delo, ki ga
opravljajo, pa na ţalost niso temu primerno obravnavani. Mediji opozarjajo na
problematiko »nevidnih delavcev«, saj na dan prihaja vedno več zgodb o izkoriščanju
in zatiranju s strani delodajalcev. Delavci so premalo plačani za svoje delo, garajo pa
»od mraka do mraka«. Slovenci praviloma ne zasedamo teh delovnih mest; mogoče
ţe zaradi stereotipne označbe, prav tako delodajalci raje najamejo tujce.
Odnos drţave do zaposlovanja tujcev je povsem odvisen od stanja na domačem trgu
dela, kar je opazno tudi v sprejetih predpisih in dokumentih. Trenutni problem, s
katerim se Slovenija sedaj spopada, je zaposliti le tolikšno število tujcev, da ne pride
do ogroţanja trga dela za slovenske drţavljane, kar pa je brez pravne podlage
nemogoče storiti. Sprememba Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela
ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev je bila za čas gospodarske krize
nujna. Ob povečani brezposelnosti domačega prebivalstva je nesmiselno dajati
prednost tujcem in tako še omogočiti delodajalcu niţje stroške s plačami. V ta namen
ministrstvo pripravlja uredbo, s katero se bo omejilo zaposlovanje tujcev. Letno kvoto
za izdajo delovnih dovoljenj naj bi zmanjšali za polovico, ukinili sezonsko
zaposlovanje na področju gradbeništva in kmetijstva ter Zavodu RS za zaposlovanje
naloţili obveznost, da pred vsako izdajo delovnega dovoljenja preveri stanje na trgu
dela.
Slovenija je gospodarsko še vedno centralizirana. Osrednjeslovenska regija nudi
mesto tako izobraţevanju, javni upravi kot tudi poslovnemu sektorju. Največ izdanih
delovnih dovoljenj je v območni sluţbi Ljubljana, po besedah zaposlene na ZRSZ
zato, ker je v osrednjeslovenski regiji največ registriranih pravnih subjektov, ki tujce
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zaposlujejo. V letu 2009 je v Območni sluţbi Ljubljana registrirano 3.621 poslovnih
subjektov, kar je skoraj 40% vseh poslovnih subjektov v Sloveniji. Delodajalci
zaprosijo za dovoljenje za delo oziroma za dovoljenje za zaposlitev tam, kjer imajo
sedeţ podjetja, nato pa tujce pošiljajo na delo na vse konce Slovenije. Še posebej
pozimi, ko se večina del preseli v obalno-kraško regijo. Zaradi teţnje po
decentralizaciji je prišlo do predloga, da bi z ustavnim zakonom določili enoletni rok
za uvedbo pokrajin, sicer bo Osrednjeslovenska regija z leti postala preobremenjena.
Cilj uvedbe pokrajin in pokrajinske politike je vzpostaviti uravnoteţen gospodarski in
socialni prostor na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Le tako se Slovenija s
svojim gospodarstvom lahko primerja z drţavami EU.
Selitveni saldo iz leta v leto narašča prav na račun tujcev. Privlačni smo predvsem
drţavam bivše Jugoslavije, saj smo jim regijsko najbliţje in smo del »obljubljene«
Evrope. S tujci si zapolnjujemo delovna mesta deficitarnih poklicev, med katerimi pa
še vedno primanjkuje delavcev z univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo s področja
fizike, matematike in zdravstva. Slednje iščejo predvsem podjetja, ki ţelijo prodreti na
evropski trg z bolj globalno usmerjenim tujim kadrom, ki bi omogočil boljše odnose s
tujino. Vprašanje je torej, kako privabiti najbolj izobraţene posameznike in mlade
druţine? Za pridobitev takega kadra je potrebno vzpostaviti delovno okolje, v
katerega bi se tujci laţje vključili in pripomogli k doseganju ciljev. Potrebno je
predvideti način sporazumevanja med zaposlenimi, če tujec ne govori slovenskega
jezika, vodje usposobiti in pripraviti za delo z narodnostno različnimi skupinami. Prav
tako je potrebno domače delavce pripraviti na sodelovanje s sodelavci-tujci, ne da bi
se kazala nezaupljivost ali predsodki do drugih narodov, ter organizirati pomoč pri
vţivljanju tujca v novo delovno in ţivljenjsko okolje. Slovenska drţava mora z
reševanjem vprašanj nastanitve, izobraţevanja in socialnih pravic poskbeti, da bo
integracija tujcev čim hitrejša. Danes vsi poznamo »samski dom«; vendar naţalost
ne po udobnem bivanju.
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UD
ZRSZ
Ztuj

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
bruto domači proizvod
Bosna in Hercegovina
delovno dovoljenje
Evropski gospodarski prostor
Evropsko sodišče
Evropska unija
drţave članice Evropske unije pred širitvijo leta 2004
vse drţave članice Evropske Unije
območna sluţba
oziroma
Pogodba o evropski skupnosti
Republika Slovenija
Socialistična federativna republika Jugoslavija
Urad za delo
Zavod Repblike Slovenije za zaposlovanje
Zakon o tujcih
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12

PRILOGE

12.1 PRILOGA 1
Tabela 15: Veljavna delovna dovoljenja v maju 2008 ter v maju 2009 (Vir: Zavod za zaposlovanje RS)

Območna sluţba

Osebna delovna
dovoljenja

Dovoljenja za
zaposlitev

Dovoljenja za
delo

Brez delovnega
dovoljenja

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

SLOVENIJA

33.245

39.306

30.029

17.956

12.993

8.033

5

5

Celje

1.007

1.379

3.653

1.995

1.555

720

0

0

Koper

715

1.259

2.024

1.411

431

130

0

0

Kranj

878

1.124

1.375

939

431

280

0

0

Ljubljana

3.717

5.263

11.069

6.493

2.606

300

0

0

Maribor

1.100

1.850

3.725

1.429

697

172

0

0

Murska Sobota

126

199

323

166

5

1

0

0

Nova Gorica

428

672

1.628

939

433

146

0

0

Novo mesto

690

873

1.253

682

417

55

0

0

Ptuj

106

192

732

640

160

19

0

0

Sevnica

262

407

890

661

808

274

0

0

Trbovlje

31

37

195

151

68

17

0

0

Velenje

692

1.095

2.368

1.345

722

185

0

0

23.493

24.956

794

1.105

4.660

5.734

5

5

Centralna sluţba
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12.2 PRILOGA 2: VLOGA ZA IZDAJI OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA
OBR ZRSZ-TUJ-1
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07 –
uradno prečiščeno besedilo), vlagam
VLOGO ZA IZDAJO OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA
Priimek (in priimek ob
1
rojstvu)
2 Ime
Dan, mesec in leto
3 Spol (obkroţi) M
Ţ
4
rojstva
Enotna matična številka
5
tujca
6 Davčna številka tujca
Kraj in drţava
7
rojstva
Naslov bivališča v
8 RS (ulica in h. št.,
poštna št.)
Naslov bivališča v
9
tujini
Stopnja
strokovne
Pokli
10
11
izobrazbe
c
A. prva vloga
12 (obkroţite)
B. ponovna vloga
13 Telefonska številka
Datum plačila upravne
14
takse
Seznanjen sem, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
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 vlagatelja: ______________________________
Datum:_______________________________________
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Obvezno označite vrsto dovoljenja za zaposlitev (označite v □):
Podatki k vlogi in dokazila za izdajo osebnega delovnega dovoljenja:
1) Fotokopija potnega lista pri vseh vrstah delovnih dovoljenj /STRANKA/

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta
za samozaposlenega tujca
2) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje /ZAVOD/
3) podatek o dovoljenju za prebivanje, veljavnem v času enega leta pred vloţitvijo
vloge /ZAVOD/
4) podatek o depozitu lastnih finančnih sredstev v višini 10.000 evrov za namen
poslovanja kot samostojni podjetnik posameznik, ali ustanovitelj osebne gospodarske
druţbe v obliki potrdila banke s sedeţem ali drugo obliko poslovanja v Republiki
Sloveniji /STRANKA/
5) podatek o lastništvu poslovnega prostora v obliki izpisa iz zemljiške knjige, ali
podatek o najemu poslovnega prostora v obliki najemne pogodbe, /STRANKA/
6) pri ponovni vlogi - podatek iz Poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja
ali soustanovitelja osebne gospodarske druţbe ali kot samostojnega podjetnika
posameznika /ZAVOD/
za samozaposlitev delovnega migranta:
vloga vsebuje podatke iz 4. in 5. točke za samozaposlitev tujca ter
7) podatek, da je bil neprekinjeno najmanj eno leto pred registracijo v Republiki Sloveniji
zaposlen kot delovni migrant /ZAVOD/

za tujca, ki opravlja samostojno poklicno dejavnost:
8) podatek o vpisu tujca v ustrezen z zakonom predpisan vpisnik za opravljanje
samostojne poklicne dejavnosti /ZAVOD/

za tujca iz 53. člena ZZDT (tujci, ki jim je s pravnomočno sodbo sodišča priznano
delovno razmerje v času od 18.7.1992 do 15.10.1992)
9) pravnomočna sodba sodišča /STRANKA/

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let
za oţjega druţinskega člana slovenskega drţavljana
10)
dokazilo, da je oţji druţinski član slovenskega drţavljana /STRANKA/
11) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje zaradi zdruţitve druţine
/ZAVOD/
za oţjega druţinskega člana tujca
12) dokazilo, da je oţji druţinski član tujca /STRANKA/
13)podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje zaradi zdruţitve druţine
/ZAVOD/
14) podatek, da je ob vloţitvi vloge ţe dve leti neprekinjeno bival v Republiki Sloveniji na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje /ZAVOD/
15) podatek o osebnem delovnem dovoljenju za nedoločen čas tujca, katerega oţji
druţinski član je /ZAVOD/
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za slovenskega izseljenca ali njegovega potomca
16) dokazilo, da je slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni
vrsti /STRANKA/
za samozaposlenega tujca
17) podatek iz Poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja
osebne gospodarske druţbe ali kot samostojnega podjetnika posameznika, oziroma
vpisu tujca v ustrezen z zakonom predpisan vpisnik za opravljanje samostojne
poklicne dejavnosti /ZAVOD/
18) podatek, da je bil ob vloţitvi vloge ţe dve leti neprekinjeno samozaposlen v
Republiki Sloveniji /ZAVOD/
za tujca z najmanj poklicno izobrazbo
19) dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi /STRANKA/
20) podatek, da je bil tujec zadnji dve leti pred vloţitvijo vloge neprekinjeno zaposlen
pri istem delodajalcu ali njegovem pravnem nasledniku /ZAVOD/
za delovnega migranta
21) podatek, da je delovni migrant /ZAVOD/
22) podatek, da je bil zadnji dve leti pred vloţitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri
istem delodajalcu ali njegovemu pravnemu nasledniku /ZAVOD/
23) fotokopija pogodbe o zaposlitvi /STRANKA/ (po 38. členu prehodne določbe
ZZDT)
24) podatek o osebnem delovnem dovoljenju z veljavnostjo treh let/ZAVOD/ (po 38.
členu prehodne določbe ZZDT).
za tujca, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj
visokošolsko izobrazbo
25) dokazilo, da je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in najkasneje eno
leto pred vloţitvijo vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo (fotokopija diplome)
/STRANKA/
za tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela
26) dokazilo, da je zaključil program raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji
najkasneje eno leto pred vloţitvijo vloge (potrdilo raziskovalne organizacije o
zaključku raziskovalnega dela) /STRANKA/
za oţjega druţinskega člana tujca s statusom raziskovalca
27) dokazilo, da je oţji druţinski član tujca s statusom raziskovalca /STRANKA/
28) dokazilo, da ima njegov oţji druţinski član status raziskovalca (potrdilo
raziskovalne organizacije) /STRANKA/
za oţjega druţinskega člana tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program
raziskovalnega dela
29)dokazilo, da je oţji druţinski član tujca, ki je v RS zaključil program
raziskovalnega dela in pridobil osebno delovno dovoljenje /STRANKA/
30)dokazilo, da je tujec oţji druţinski član tujca, ki je pridobil osebno delovno
dovoljenje na podlagi 8. točke prvega odstavka 10. člena ZZDT /STRANKA/
za tujca s subsidiarno zaščito
31) podatek, da je oseba s subsidiarno zaščito /ZAVOD/
Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas
za tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje
32) podatek o dovoljenju za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
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za begunca
33) podatek o priznanju statusa begunca /ZAVOD/
Osebno delovno dovoljenje za čas, določen s posebnim zakonom oziroma
mednarodno pogodbo

za prosilca za mednarodno zaščito za čas treh mesecev
34) podatek, da je tujec prosilec za mednarodno zaščito /ZAVOD/
35) podatek, da je od vloţitve prošnje za mednarodno zaščito minilo najmanj eno leto
/ZAVOD/
za čas trajanja statusa osebe z začasno zaščito
36) podatek o priznanju statusa osebe z začasno zaščito /ZAVOD/
na podlagi mednarodne pogodbe za čas, ki ga določa mednarodna pogodba
37) drugi v skladu z mednarodno pogodbo določeni podatki /STRANKA/ ali /ZAVOD/
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12.3 PRILOGA 3: VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV
OBR ZRSZ-TUJ-2
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07 –
uradno prečiščeno besedilo), vlagam
VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV
Podatki o vlagatelju
Vlagatel
1
j
A
Sedeţ
Matična
B
številka
Davčna
C
številka
Delovno mesto, za katero se sklepa
2
delovno razmerje
Registrska
številka
A
obrazca PD
Kraj opravljanja
na
sedeţu
3
A
dela
delodajalca
na
terenu
B
(lokacija)
Prošnja za dovoljenje za
4
A
prva oziroma nova zaposlitev
zaposlitev
B
podaljšanje
Doba, za katero se prosi za delovno
5
od
do
dovoljenje
6. Telefonska številka
Datum plačila upravne
7.
takse
Podatki o tujcu
Priimek (in priimek ob
1
rojstvu)
2 Ime
3

Spol (obkroţi)

M

Ţ

4

Dan, mesec in leto
rojstva
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Enotna matična številka
tujca
6 Davčna številka tujca
Kraj in drţava
7
rojstva
Naslov bivališča v
RS
9
(ulica in h. št.,
poštna št.)
Naslov bivališča v
10
tujini
Stopnja
strokovne
11
izobrazbe
Posebno znanje, delovne
13
izkušnje
5

8

12
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Pokli
c

Drţavljanst
vo

Obvezno označite vrsto dovoljenja za zaposlitev (označite v □):
□

PRVA ALI NOVA ZAPOSLITEV TUJCA:

PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV DELODAJALCA:
podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register /ZAVOD/
pisno obvestilo pristojne območne sluţbe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci
brezposelnih oseb /ZAVOD/
izjava delodajalca o šestmesečnem poslovanju na predpisanem obrazcu »Priloga k
obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3« /STRANKA/
podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela /ZAVOD/
pogodbo o zaposlitvi. /STRANKA/
prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV TUJCA:
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom pravilnika /STRANKA/ - pojasnilo
na koncu obrazca
v primeru zaposlitve tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma tujca, ki je
sorodnik delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti, se podatek iz 3. točke ne
prilaga.
za tujca, ki je sorodnik delodajalca, se k vlogi priloţi še dokazilo, da je sorodnik
delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti /STRANKA/
□ Zaposlitev tujca pri delodajalcu, ki je fizična oseba:
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV DELODAJALCA:

fotokopija osebnega dokumenta iz katerega je razvidno prebivališče v Republiki
Sloveniji /STRANKA/
pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca in tujca /STRANKA/
pisno obvestilo pristojne sluţbe zavoda o ustreznih kandidatih v evidenci
brezposelnih oseb /ZAVOD/
prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV TUJCA:
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom pravilnika /STRANKA/ pojasnilo na koncu obrazca
podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
□ V primeru izdaje dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga dela (obkroţite ustrezen
razlog)

če kapitalska gospodarska druţba ţeli zaposliti tujca, ki je najmanj 51-odstotni lastnik
te gospodarske druţbe;
če delodajalec ţeli zaposliti tujca z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo (ne glede
na smer izobrazbe), ki je bil predhodno najmanj eno leto nameščen pri tem
delodajalcu na podlagi 16. člena ZZDT;
če organ drţavne uprave, drug drţavni organ ali organ lokalne samouprave oziroma
nosilec javnega pooblastila ţeli zaposliti tujega strokovnjaka;
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č)
če izobraţevalna ali kulturna ustanova ţeli zaposliti tujega učitelja, profesorja,
lektorja ali drugega strokovnjaka;
če raziskovalna organizacija ţeli zaposliti tuje znanstvenike ali raziskovalce;
če kulturna ustanova ţeli zaposliti tujega kulturnega delavca;
če športno društvo (klub, gospodarska druţba) ţeli zaposliti tujega športnika, trenerja
ali strokovnega delavca;
če ustanova za jedrsko energijo ţeli zaposliti tujega strokovnjaka;
če diplomatsko ali konzularno predstavništvo, mednarodna organizacija ali misija tuje
drţave ţeli zaposliti tujca, ki ga ne more zaposliti po mednarodnem pravu;
če delodajalec ţeli zaposliti tujca, ki mu je potekla veljavnost osebnega delovnega
dovoljenja z veljavnostjo treh let, ki so ga tujci pridobili na podlagi petletne
neprekinjene zaposlitve pri istem delodajalcu in niso imeli prekinitve zaposlitve,
daljše od šest mesecev v kateremkoli obdobju;
če delodajalec ţeli zaposliti tujca z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki
je oţji druţinski član tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas
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PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV DELODAJALCA:

18. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register v primerih iz točke a, b, i
in j /ZAVOD/
pogodba o zaposlitvi podpisana s strani delodajalca. /STRANKA/
podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela /ZAVOD/
prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
pozitivno mnenje pristojnega ministrstva, ki se priloţi vlogi delodajalca v primerih iz c, č
(razen za visokošolske zavode), e in h točke /STRANKA/
pozitivno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja športnih zvez, ki se priloţi
vlogi delodajalca v primeru iz f točke /STRANKA/
potrdilo pristojnega organa v Republiki Sloveniji o izpolnjevanju pogojev za delo v jedrskih
objektih, ki se priloţi vlogi delodajalca v primeru iz g točke /STRANKA/
PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV TUJCA

fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom pravilnika v primeru točke b in j
/STRANKA/
v primeru iz j točke podatek, da je tujec oţji druţinski član tujca z osebnim delovnim
dovoljenjem za nedoločen čas / ZAVOD/
podatek o dovoljenju za prebivanje v primeru iz j točke /ZAVOD/
podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji, če je delodajalec
fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti /ZAVOD/
□ Izdaja dovoljenja za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih

Poleg podatkov, navedenih v točkah od 1. do 10. se vlogi priloţijo še:
podatek, da je tujec najmanj šest mesecev neprekinjeno zaposlen pri prvem
delodajalcu /ZAVOD/
sporazum med delodajalcem, pri katerem je tujec ţe zaposlen, delodajalcem, ki ţeli tujca
zaposliti in tujcem /STRANKA/
□ PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAPOSLITEV:
Če je delodajalec pri prvi zaposlitvi tujca zaprosil za izdajo prvega dovoljenja za zaposlitev
za čas krajši od enega leta:

podatek o socialnem zavarovanju /ZAVOD/
podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
□

Podaljšanje po enoletni zaposlitvi

PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV DELODAJALCA:

podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register /ZAVOD/
pogodba o zaposlitvi podpisana s strani delodajalca in tujca /STRANKA/
prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD (samo če tujec prehaja na drugo delovno
mesto) /ZAVOD/
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PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV TUJCA:

fotokopija potnega lista tujca (samo če so se spremenili podatki potne listine
priloţene k predhodni vlogi za izdajo delovnega dovoljenja) /STRANKA/
podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/

Spodaj podpisana odgovorna oseba delodajalca izjavljam, da:
- tujec izpolnjuje pogoje za zaposlitev v skladu s predpisi Republike Slovenije
- delavcem zagotavljamo minimalne pravice v zvezi z delovnim časom, odmori in
počitki, nočnim delom, minimalnim letnim dopustom, plačo, varnostjo in zdravjem pri
delu in posebnim varstvom delavcev po določbah ZZDT-UPB2, Zakona o delovnih
razmerjih in kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo oziroma kolektivne pogodbe
na ravni dejavnosti, kadar je to za tujca ugodnejše.
Seznanjen sem, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
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 vlagatelja: ______________________________
Datum:_______________________________________

Žig

Dokazovanje ustreznosti izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij
V postopku pridobivanja delovnih dovoljenj za drţavljane tretjih drţav se v primerih,
ko kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca med pogoji za opravljanje dela
zahteva določeno stopnjo oziroma vrsto izobrazbe, ustreznost izobrazbe dokazuje s
fotokopijo overjenega spričevala, oziroma listine o izobraţevanju in njenim prevodom
v slovenski jezik. Izvirnik listine o izobraţevanju, katerega fotokopija se priloţi, mora
biti predhodno overjen na podlagi Konvencije o ukinjanju legalizacije tujih javnih
dokumentov (Uradni list FLRJ, št. 10/62) z ţigom Apostille ali v primeru, ko tuja
drţava ni podpisnica te konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v
mednarodnopravnem prometu (Uradni list RS, številka 64/01).
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Če bo drţavljan tretje drţave v Republiki Sloveniji opravljal reguliran poklic, se
poklicna kvalifikacija za opravljanje reguliranega poklica izkazuje na naslednja
načina:
a) v primeru, da se poklicna kvalifikacija priznava po zakonu, ki ureja postopek
priznavanja poklicnih kvalifikacij drţavljanom drţav članic Evropske unije,
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, se k vlogi priloţijo
podatki o priznani poklicni kvalifikaciji;
b) v primeru, da se poklicna kvalifikacija ne priznava na način določen v točki a),
delodajalec k vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priloţi izjavo, da tujec izpolnjuje
pogoje za opravljanje reguliranega poklica.
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12.4 PRILOGA 4: VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
OBR ZRSZ-TUJ-3
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07 –
uradno prečiščeno besedilo), vlagam
VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO
Podatki o vlagatelju
Vlagatel
1
j
A
Sedeţ
Matična
B
številka
Davčna
C
številka
Delovno mesto, ki ga bo tujec
2
opravljal
Registrska številka PD
A
obrazca
Brez
delovnega
B
razmerja
Kraj opravljanja
na
sedeţu
3
A
dela
delodajalca
na terenu
(
B
lokacija )
4 Začetek dela dne
konec dela dne
5. Telefonska številka
Datum plačila upravne takse in
6.
posebnih stroškov
Podatki o tujcu
Priimek ( in priimek ob
1
rojstvu )
2 Ime
Spol ( obkroţi
Dan, mesec in leto
3
M
Ţ
4
)
rojstva
Enotna matična številka
5
tujca
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Davčna številka tujca
Kraj in drţava
7
rojstva
Naslov bivališča v
RS
9
(ulica
in
h.št.,
poštna št.)
Naslov bivališča v
10
tujini
Stopnja
strokovne
Pokli
11
12
izobrazbe
c
Posebno znanje, delovne
13
izkušnje
Podatki o naročniku pogodbenega dela
1 Firma
2 Sedeţ
Matična
3
številka
Šifra
Davčna
4
5
.
dejavnosti
številka
Kraj in čas izvajanja pogodbe
6

A
B
E

8

Drţavljanst
vo

C

Število
delavcev

Kraj dela:
Začetek
Konec
dela
dela
Oseba za stike (priimek, ime,
naslov) tel. številka

84

Obvezno označite vrsto dovoljenja za delo (označite v □):
A) DOVOLJENJE ZA DELO ZA NAPOTENE DELAVCE
PODATKI:
pogodba o opravljanju storitev za naročnika /STRANKA/
podatka o registraciji obeh pogodbenih strank /STRANKA/ in /ZAVOD/
izjava izvajalca storitve, da bo v času izvajanja storitev na ozemlju Republike
Slovenije napotenim delavcem zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s
slovensko zakonodajo /STRANKA/
seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ3-4« /STRANKA/
fotokopije potnih listov napotenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu
/STRANKA/
dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri njem /STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD /
Vloga za podaljšanje, če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo
mogoče dokončati:

obrazloţitev o utemeljenosti podaljšanja izvajanja pogodbe (npr. višja sila, vezanost
izvajanja del na predhodna dela, ki niso dokončana v roku, in drugi utemeljeni
razlogi) /STRANKA/
aneks k osnovni pogodbi o opravljanju storitev /STRANKA/
seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ3-4« /STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
Zamenjava delavcev med izvajanjem pogodbe:
seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ3-4« /STRANKA/
fotokopije potnih listov napotenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu
/STRANKA/
dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki
napotuje delavce v Republiko Slovenijo /STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
Vloga za izdajo dodatnih dovoljenj, če se zaradi povečanega obsega dela sklenejo
aneksi k osnovni pogodbi o opravljanju storitev, na podlagi katere so bila ţe izdana
dovoljenja za delo:
aneks k osnovni pogodbi /STRANKA/
seznam dodatno napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu
ZRSZ-TUJ-3-4« /STRANKA/
fotokopije potnih listov napotenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu
/STRANKA/
dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki
napotuje delavce v Republiko Slovenijo /STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
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Pri izvajanju storitev posebnega pomena za drţavo, ki se lahko izvaja dlje kot tri
mesece, mora naročnik storitve pred vloţitvijo vloge za izdajo dovoljenj za delo
pridobiti pisno soglasje ministrstva, pristojnega za delo.
Vloga vsebuje vse podatke, navedene v točki A razen pogodbe o opravljanju storitev
za naročnika in terminskega plana izvajanja dela ter soglasje.
B) DOVOLJENJE ZA DELO ZA NAMEŠČENE DELAVCE
PODATKI:
pogodba o izvedbi storitev ali posameznih nalog /STRANKA/
dokazilo o registraciji tujega delodajalca /STRANKA/
podatek o registraciji druţbe, podruţnice ali druge organizacijske enote v Republiki
Sloveniji /ZAVOD/
fotokopija potnih listov napotenih delavcev /STRANKA/
dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto zaposlen pri delodajalcu, ki
namešča delavce v Republiko Slovenijo /STRANKA/
izjava, da bo v času izvajanja storitev na ozemlju Republike Slovenije nameščenim
delavcem zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo
/STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
Vloga za podaljšanje, če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo
mogoče dokončati:

obrazloţitev o utemeljenosti podaljšanja izvajanja pogodbe (npr. višja sila, vezanost
izvajanja del na predhodna dela, ki niso dokončana v roku, in drugi utemeljeni
razlogi) /STRANKA/
aneks k osnovni pogodbi o opravljanju storitev /STRANKA/
seznam nameščenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZTUJ-3-4« /STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
Zamenjava delavcev med izvajanjem pogodbe:
seznam nameščenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZTUJ-3-4« /STRANKA/
fotokopije potnih listov nameščenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu
/STRANKA/
dokazilo, da so nameščeni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki
namešča delavce v republiko Slovenijo /STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
Vloga za izdajo dodatnih dovoljenj, če se zaradi povečanega obsega dela sklenejo
aneksi k osnovni pogodbi o opravljanju storitev, na podlagi katere so bila ţe izdana
dovoljenja za delo:
aneks k osnovni pogodbi /STRANKA/
seznam dodatno nameščenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu
ZRSZ-TUJ-3-4« /STRANKA/
fotokopije potnih listov nameščenih delavcev, navedenih v prilogi k obrazcu
/STRANKA/
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dokazilo, da so nameščeni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki
namešča delavce v Republiko Slovenijo /STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
□ C) DOVOLJENJE ZA DELO ZA GIBANJE OSEB ZNOTRAJ ZDRUŢB
PODATKI:
dokazilo o registraciji tujega delodajalca /STRANKA/
podatek o registraciji druţbe, podruţnice ali druge organizacijske enote v Republiki
Sloveniji /ZAVOD/
fotokopija potnega lista napotenega delavca /STRANKA/
dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto zaposlen pri delodajalcu, ki
napotuje delavce v republiko Slovenijo /STRANKA/
akt o imenovanju oziroma o napotitvi delavca na začasno delo v organizacijsko enoto
/STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
□ D) DOVOLJENJE ZA
NAPOTENIH DELAVCEV

DELO

ZA

DODATNO

IZOBRAŢEVANJE

TUJIH

□ E) DOVOLJENJE ZA DELO TUJIM NAPOTENIM DELAVCEM ZA IZVAJANJE
DODATNEGA IZOBRAŢEVANJA SLOVENSKIH DELAVCEV
PODATKI:
soglasje pristojne zbornice (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
Slovenije, itd.) o izpolnjevanju kriterijev, določenih s podzakonskim aktom iz osmega
odstavka 14.a in 14.b člena ZZDT /STRANKA/
pogodba o dodatnem izobraţevanju med slovensko in tujo gospodarsko druţbo, s
programom dodatnega izobraţevanja, ki ga je potrdila pristojna zbornica
(Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, itd.) /STRANKA/
seznam tujih napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZTUJ-3-4« /STRANKA/
fotokopije potnih listov napotenih delavcev /STRANKA/
dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tej gospodarski druţbi /STRANKA/
podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT /ZAVOD/
□ F) DOVOLJENJE ZA DELO ZA USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
PODATKI:
podatek o ustrezni registraciji organizatorja oziroma javno pooblastilo za opravljanje
tovrstne dejavnosti /STRANKA/ ali /ZAVOD/
podatek o registraciji organizacije, v kateri se bo tujec usposabljal oziroma
izpopolnjeval /ZAVOD/
pogodba o zaposlitvi tujca oziroma pogodba o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju
tujca med nosilcem programa usposabljanja oziroma izpopolnjevanja in organizacijo,
v kateri se bo tujec usposabljal oziroma izpopolnjeval /STRANKA/
program usposabljanja oziroma izpopolnjevanja /STRANKA/
fotokopije potnih listov tujcev /STRANKA/
mnenje pristojne institucije o utemeljenosti usposabljanja oziroma izpopolnjevanja v
primeru,
ko
ni
sklenjen
meddrţavni
sporazum
/STRANKA/
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Vloga za podaljšanje dovoljenja za delo za usposabljanje oziroma izpopolnjevanje:
obrazloţitev vloge za podaljšanje dovoljenja za delo /STRANKA/
aneks k osnovni pogodbi /STRANKA/
□ G) DOVOLJENJE ZA DELO ZA SEZONSKO DELO
Podatki k vlogi za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v gradbeništvu,
gostinstvu, turizmu ter druga sezonska dela:
podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register /ZAVOD/
podatek o šestmesečnem poslovanju na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu
ZRSZ-TUJ-2-3« /STRANKA/
podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela /ZAVOD/
pogodba o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec v štirih izvodih /STRANKA/
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
Ponovna vloga za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v gostinstvu in turizmu
v istem koledarskem letu za istega tujca:
pogodba o zaposlitvi s tujcem za čas podaljšanja /STRANKA/

Podatki k vlogi za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in
gozdarstvu:
- če gre za sklenitev delovnega razmerja,
podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali dokazila, da je lastnik ali
zakupnik kmetije /ZAVOD/ ali /STRANKA/
podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela /ZAVOD/
pogodba o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec v štirih izvodih /STRANKA/
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD /ZAVOD/
- če ne gre za sklenitev delovnega razmerja,
podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali podatek, da je lastnik ali
zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča /ZAVOD/ ali /STRANKA/
podpisana pogodba o delu s tujcem /STRANKA/
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
Podaljšanje dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu v istem
koledarskem letu:
podpisana pogodba o zaposlitvi s tujcem za čas podaljšanja /STRANKA/
Če delodajalec zaprosi za izdajo dovoljenja za delo v dveh ali treh obdobjih, ko se ne
sklene delovno razmerje (posamezno obdobje ne sme presegati 30 dni):
podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali podatek, da je lastnik ali
zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča /ZAVOD/ ali /STRANKA/
podpisana pogodba o delu s tujcem za vsa zaprošena obdobja /STRANKA/
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
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□ H) DOVOLJENJE ZA DELO TUJIH ZASTOPNIKOV DRUŢB
PODATKI:
podatek o registraciji druţbe, podruţnice oziroma druge organizacijske oblike, iz
katerega je razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo /ZAVOD/
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
dokazilo o številu zaposlenih /STRANKA/
Ponovna vloga za izdajo dovoljenja za delo
podatek o registraciji druţbe, podruţnice oziroma druge organizacijske oblike, iz
katerega je razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo /ZAVOD/
□ I) DOVOLJENJE ZA DELO ZA POGODBENE STORITVE TUJCEV
podatek o registraciji iz ustreznega registra /ZAVOD/
pogodba o delu s tujcem, /STRANKA/
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
dokazilo o posebnem specialističnem znanju, ki ga ni mogoče zagotoviti s ponudbo
na notranjem trgu /STRANKA/
Vloga za obnovo v primeru, ko je pogodba o delu s tujcem sklenjena za obdobje,
daljše od enega leta:
pogodba o individualnih storitvah, /STRANKA/
fotokopija potnega lista tujca /STRANKA/
Spodaj podpisana odgovorna oseba delodajalca izjavljam, da
delavcem
zagotavljamo minimalne pravice v zvezi z delovnim časom, odmori in počitki, nočnim
delom, minimalnim letnim dopustom, plačo, varnostjo in zdravjem pri delu in
posebnim varstvom delavcev po določbah ZZDT, Zakona o delovnih razmerjih in
kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo oziroma kolektivne pogodbe na ravni
dejavnosti, kadar je to za tujca ugodnejše.
Seznanjen sem, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
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 vlagatelja: ______________________________
Datum:_______________________________________
Ţig
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12.5 PRILOGA 5: PRIJAVA DELA TUJCA
OBR ZRSZ-TUJ-4
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS, št. 76/07 –
uradno prečiščeno besedilo), vlagam
PRIJAVO DELA TUJCEV
(prijava na obrazcu se opravi le v primeru, ko ni sklenjena pogodba o zaposlitvi)
Podatki
o
zavezancu
za
prijavo
Izpolni zavezanec
1 Firma
2 Sedeţ
Matična
3
številka
Davčna
4
številka
Priimek in ime odgovorne
5
osebe
Podatki o tujcu (če je tujcev več, izpolnite seznam)
1 Priimek in ime
2 EMŠO
3 Davčna številka v RS, če jo ima
Prebivališče v RS
4
(ulica, kraj in poštna številka)
5 Drţavljanstvo
6 Poklic
7 Številka delovnega dovoljenja
8 Datum prijave pri ZZZS v zavarovanje
9 Začetek dela
10 Prenehanje dela

(delodajalec)

Obvezno označite vrsto prijave (označite v □):
PRIJAVA DELA TUJCA NA PODLAGI DELOVNEGA DOVOLJENJA:
podatek o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
podatek o ustreznem socialnem zavarovanju tujca v drugi drţavi, s katero ima
Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o socialni varnosti /STRANKA/
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dokazilo o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju tujca v Republiki Sloveniji
/STRANKA/
podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji /ZAVOD/
PRIJAVA DELA TUJCA BREZ DELOVNEGA DOVOLJENJA
Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev
seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
fotokopije potnih listov tujcev /STRANKA/
Sejemske storitve
izjava o udeleţbi na razstavni ali sejemski prireditvi /STRANKA/
seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
kopija potnih listov tujcev /STRANKA/

Storitve, vezane na dobavo blaga in servisiranje
kopija pogodbe s terminskim načrtom, iz katere je razvidna vrsta storitve, ki jo bo
tujec opravljal v Republiki Sloveniji /STRANKA/
izjava, da je tujec zaposlen pri dobavitelju opreme ali pri njegovem pogodbenem
partnerju /STRANKA/
seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
fotokopije potnih listov tujcev /STRANKA/
Interventne storitve
kopija zaprosila domačega naročnika storitev za nujno odpravo ali preprečitev škode
/STRANKA/
seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«
/STRANKA/
fotokopije potnih listov tujcev /STRANKA/

Podpis vlagatelja: ______________________________
Datum:_______________________________________
Ţig

Izpolni zavod
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Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. člena Zakona o
zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/06 – uradno prečiščeno besedilo), naslednje
POTRDILO
Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca, navedenega na vlogi oziroma tujcev na
priloţenem seznamu, kot so navedeni po zaporednih številkah od ______ do ______.
PRIJAVA vsebuje vse podatke, ki jih zahteva ZZDT.

Datum

Ţig

Podpis
zavoda

pooblaščene

osebe

___________
______________________

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 29. člena Zakona o
zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/06 – uradno prečiščeno besedilo), naslednje
POTRDILO
Zavod potrjuje prejem ODJAVE dela tujca. ODJAVA vsebuje vrnjeno originalno delovno
dovoljenje št. ___________________, za tujca _____________________.

Datum

Ţig

Podpis
zavoda

___________
______________________
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pooblaščene

osebe

12.6 PRILOGA 6: PRIJAVA IZVAJANJA STORITEV DRŢAVLJANOV EVROPSKE
UNIJE, EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA IN ŠVICARSKE
KONFEDERACIJE TER NJIHOVIH DRUŢINSKIH ČLANOV
OBR
ZRSZ-TUJ-5
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOSLOVANJE

Na podlagi 35.h člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT (Uradni list RS,
št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo), vlagam
PRIJAVO IZVAJANJA STORITEV
DRŢAVLJANOV
EVROPSKEGA
GOSPODARSKEGA
PROSTORA
KONFEDERACIJE TER NJIHOVIH DRUŢINSKIH ČLANOV

EVROPSKE UNIJE,
IN
ŠVICARSKE

Podatki o zavezancu za izjavo
1 Firma
2 Sedeţ
Priimek in ime odgovorne
3
osebe
Izjava o izvajanju storitve delodajalca s sedeţem v drţavi članici EU, EGP ali
Švicarski konfederaciji
število napotenih delavcev:__________
vrsta
storitve:_____________________________________________________________
_________________
kraj izvajanja storitve:__________________________
trajanje izvajanja storitve: od __________ do ___________
imenovani napoteni delavec, ki bo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi
nadzornimi organi: _______________________________________
Izjavljam, da imajo napoteni delavci, ki so drţavljani tretjih drţav, urejen status v
drţavi, v kateri ima delodajalec svoj sedeţ.

V____________________ , dne __________________
pooblaščene osebe zavezanca
__________________
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA

Študentka Maja Korenčan izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela, ki sem ga
napisala pod mentorstvom red. prof. dr. Janeza Malačiča.
Strinjam se z objavo diplomskega dela na internetu.
Diplomsko delo je lektorirala Magda Skok, učiteljica slovenskega jezika.

_____________________
Ljubljana, junij 2009
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