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POVZETEK

Sodobni migracijski tokovi predstavljajo kompleksen in mnogovrsten pojav, v katerega
je danes vključena večina drţav. Le-te so bodisi drţave izvora, tranzita ali pa
predstavljajo ciljne drţave, globalno tesno povezanega sveta.
Vzroki selitve v drugo drţavo so lahko različni. Lahko gre za iskanje novih kariernih
moţnosti, za ţeljo po novih izzivih in znanju, za radovednost, za upanje po boljšem
ţivljenjskem statusu, velikokrat pa gre ţal, za boj za preţivetje. Veliko migracij je
namreč povezanih z nevzdrţnimi razmerami v drţavi, zaradi katerim oseba v lastni
drţavi več ne vidi prihodnosti.
»Nove domovine« pa se po moţnostih in načinu sprejema tujcev na svoje ozemlje
precej razlikujejo. Obstajajo sicer mednarodni sporazumi in predpisi, ki določajo
osnovne smernice in pravila, vendar pa drţave v veliki meri še vedno same določajo,
kdo, kdaj in pod kakšnimi pogojih lahko vstopi vanje in v njih daljši čas ali trajno tudi
prebiva.
Prav velike razlike v gospodarski razvitosti, velikem demografskem potencialu izvornih
drţav, iskanje prijaznejšega ţivljenjskega okolja v smislu večje stabilnosti na
političnem, socialnem, zdravstvenem in izobraţevalnem področju ter na podlagi
uveljavljenih demokratičnih standardov ter ob spoštovanju človekovih pravic,
zagotovljeni večji varnosti posameznikov so glavni spodbujevalci migracijskih tokov v
drţave Evropske unije.
Proces globalizacije, ki so ga omogočile sodobne informacijsko komunikacijske
tehnologije, močno vpliva na rast in povečanje števila mednarodnih migracij, saj se je
razviti svet pribliţal nerazvitim regijam oziroma regijam v razvoju. Slovenija kot članica
Evropske unije postaja še toliko bolj privlačna za migrante, ki največkrat v borbi za
preţivetje zapuščajo lastno drţavo, kjer vlada siromaštvo in velika brezposelnost. Naše
ozemlje jim tako predstavlja moţnost za človeka vredno ţivljenje, kar pa čedalje bolj
spreminja nekdanji poloţaj Slovenije kot tranzitne destinacije v ciljno drţavo.
Specialistično delo analizira tujsko zakonodajo v Sloveniji in v izbranih drţavah članicah
Evropske unije. Vsaka drţava samostojno določa in izvaja svojo migracijsko politiko v
skladu s svojo tradicijo, gospodarskimi potrebami, ob upoštevanju načel skupnosti in
človekovih pravic. Tako kot ostale drţave članice tudi Slovenija s svojo migracijsko
politiko sledi smernicam Evropske unije. Glede na dobro prakso tujske zakonodaje v
drugih drţavah Evropske unije, bi bilo potrebno del le-te prenesti v našo zakonodajo,
kar bom prikazala s primerjalno analizo tujskih postopkov.
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ABSTRACT

The contemporary migratory flows represent a complex and multiple phenomenon, in
which most countries are now included. These are either countries of origin, transit or
representing the countries of destination of a globally closely connected world.
The reasons for migrating into another country may be different, for instance searching
for new career opportunities, wishing for new challenges and knowledge, curiosity,
hoping for a better life status, but mostly the struggle for survival. Many migrations are
in other words connected to unbearable conditions in a country, which give the person
a feeling of not being able to see any future in that country.
According to the possibilities and manner of accepting foreigners to their territory, the
"new native countries", however, differ greatly. Moreover, international agreements
and regulations governing basic guidelines and rules do exist, but the countries
themselves still determine to a great extent who, when and under what conditions can
they enter or inhabit the country for a longer or permanent period of time.
The great differences in the economic development and in the big demographic
potential of countries of origin, searching for a more pleasant living environment in a
sense of greater stability on political, social, health and educational areas, as well as on
the basis of implemented democratical standards and respecting human rights, and the
ensured greater security of individuals are the main generators of migratory flows into
the countries of European Union.
The process of globalisation, enabled by the contemporary information and
communication technologies, has a great impact on growth and increasing the number
of international migrations, since the developed world has come near to the
undeveloped or developing regions. As a member of the European Union, Slovenia is
thus becoming even more attractive to migrants that for their struggle for survival
leave their own country where poverty and high unemployment dominate. Our territory
hence represents an opportunity for a life that a human being is worth living, but this
is changing the former situation of Slovenia as a transit destination into a country of
destination.
Specialist work analyses foreign legislation in Slovenia and selected member countries
of the European Union. Each country independently decides and implements its
migration policy in accordance with its tradition, economic needs, by taking into
consideration the community principles and human rights. As well as every other
member country, Slovenia with its migration policy also follows the European Union
guidelines. According to the good practice of the foreign legislation in other countries
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of the European Union, it would be necessary to transport a part of it to our legislation,
and I will show this by a comparative analysis of foreign procedures.

KEY WORDS:
Migrations, characteristics of migratory flows, foreigners, resident, non-member
country citizen, European Union, residence permit, work permit.
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1 UVOD

Z migracijami se srečujemo skozi vsa obdobja človekove zgodovine, najbolj pa so
zaznamovale obdobje 19. stoletja, kar sta povzročila industrijska revolucija in razvoj
prometnih sredstev. Nekateri pa menijo, da je bilo dvajseto stoletje, kar stoletje
mnoţičnih migracij.
Migracije so element druţbe kot celote in so v marsičem oblikovale svet, kot ga dandanes
poznamo.
Pisati o tako širokem področju kot je migracijska problematika je svojevrsten izziv, saj je
ţe iz naslova specialističnega dela razvidno, da gre za obširno in kompleksno tematiko.
Podoba evropskega prostora se je v zadnjem desetletju skoraj povsem spremenila, tako v
političnem, ekonomskem, socialnem kakor tudi v varnostnem pogledu. V Evropi so nastale
nove drţave, preoblikovale so se druţbene strukture, politični sistemi, spremenile so se
predstave o suverenosti, vlogi in funkciji drţave v usmerjanju druţbenih odnosov, njeni
organiziranosti ter mehanizmih politične oblasti.
Migracijska gibanja so bila prisotna ţe na ozemlju bivše Jugoslavije, ko so se priseljevali
delavci iz juţnih republik zaradi zaposlitve oziroma opravljanja dela. Na področju
gradbeništva (kot tudi sedanjega deficitarnega področja), so ţe tedaj bile prisotne
kooperantske skupine, ki so izvajale delo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene s
slovenskim gradbenim podjetjem. Za vse priseljene tuje delavce je veljala obveza prijave
začasnega prebivališča, tako, da je upravni organ lahko spremljal stanje na področju
gibanja začasnega prebivališča.
Z osamosvojitvijo Republike Slovenije so bile osebe tujega drţavljanstva postavljene v
poloţaj, ko so si bile morale urediti svoj status – status tujca. Prav te osebe s tujim
drţavljanstvom so naletele na veliko teţav med drugim tudi zaradi tedaj veljavnega
Zakona o zaposlovanju tujcev, ki je pokrival le redna delovna razmerja, sklenjena na
slovenskem ozemlju. Ob tem gre zapisati, da ni bilo malo število takih drţavljanov, ki so
bili zaradi neizpolnjevanja zahtevanih pogojev prisiljeni zapustiti Republiko Slovenijo.
V zadnjem času imajo migracije predvsem negativen pomen, ki je povezan s strahovi
glede varnosti, kriminalne dejavnosti, ki pa prestopa regionalne in nacionalne okvire. Širi
se kriminalna dejavnost, nastajajo transnacionalne kriminalne organizacije, ki obvladujejo
trgovanje z mamili, ljudmi, trgovanje z radioaktivnimi ter drugimi snovmi. Njihovo zlo ne
predstavljajo le groţnje evropski in svetovni varnosti, ampak s svojim delovanjem
spodkopavajo tudi temelje mednarodnega demokratičnega reda.
Danes varnosti ne moremo več zagotoviti le na nacionalni ravni, prihaja čas, ko moramo
razmišljati o oblikovanju načel ali vsaj osnovnih principov skupne kriminalne politike, o
izenačevanju posameznih ukrepov oziroma harmonizaciji pravnega reda, o izmenjavi
izkušenj in informacij. Dandanes lahko rečemo, da je svet v gibanju, saj več kot deset
1

odstotkov svetovnega prebivalstva sodeluje v migracijah, pa naj bo to iz ekonomskih,
političnih, turističnih ali drugih vzrokov. Interes vseh drţav pa je, da bi bile migracije
nadzorovane, predvsem na področju ilegalnih migracij, ki so najpogosteje povezane z
organiziranim kriminalom.

1.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Z raziskavo sem primerjala nacionalne predpise in podzakonske akte oziroma pravne vire,
ki urejajo statusne zadeve tujcev v Republiki Sloveniji s pravnimi viri oz. zakonodajo na
področju migracij v zahodnoevropskih drţavah (Italija, Nemčija, Francija, Anglija, Irska,
Finska, Norveška, Danska, Švedska in Švica). Namen raziskave je jasen: ugotoviti, kje se
s svojo zakonodajo nahaja Slovenija.
Cilji raziskovanja:
raziskati, predstaviti in končno tudi primerjati nacionalno zakonodajo;
ugotoviti splošne značilnosti na področju tujske problematike v Sloveniji in izbranih
evropskih drţavah;
ugotoviti odstopanja Slovenije (v pozitivno ali negativno smer) od splošnih
značilnosti na področju tujske tematike v izbranih evropskih drţavah ter moţnosti
uporabe pozitivnih rešitev iz tujine pri nas.

1.2

OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVANJ

V specialističnem delu sem skušala predstaviti tujsko zakonodajo v Republiki Sloveniji ter
svoje raziskovanje primerjala z zakonodajo na področju migracij v izbranih drţavah, saj
doslej ta tematika ni bila poglobljeno raziskana ter primerjana in analizirana. O migracijah
je bilo izdelanih ţe veliko diplomskih del. Ob pregledu le-teh sem ugotovila, da so se vsi
osredotočali predvsem le na ureditev statusa tujca v Republiki Sloveniji s poudarkom na
zaposlitvi. Nihče pa še ni opisal oziroma primerjal naše zakonodaje na področju migracij z
zakonodajo ostalih drţav članic Evropske unije, ki se ţe dalj časa srečujejo z mnoţičnimi
migracijami.
Z 21.12.2007 je za Slovenijo začel v celoti veljati schengenski pravni red, kar pomeni da
se lahko tujci z veljavnim dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdala ena izmed drţav
pogodbenic Schengenskega sporazuma, za čas do treh mesecev prosto gibljejo na
ozemlju drugih drţav pogodbenic, seveda, če izpolnjujejo pogoje za vstop.
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1.3

METODE RAZISKOVANJA

Osnovna metoda, ki sem jo uporabila pri pripravi specialističnega dela, je primerjalna
metoda. Primerjala sem zbrane podatke, značilnosti, razlike, načine reševanja, itn., vse v
smeri iskanja modela, ki bi lahko imel za posledico pozitivne rešitve na področju
problemov na katere naletimo svetovalci za tujce pri reševanju prošenj. Primerjalna
metoda bo osnovna metoda tudi v drugem delu raziskave, ko bom primerjala značilnosti
tujske tematike v Sloveniji in izbranih evropskih drţavah.
Kot pomoţne metode pri obdelavi podatkov sem uporabljala:
metodo indukcije (proučila sem splošno stanje na področju tujske tematike v
Sloveniji in nekaterih izbranih evropskih drţavah in iz posamičnih značilnosti razbrala
skupne značilnosti oz. vrednosti);
metodo deskripcije (za opisovanje stanja in ugotovitev);
metodo kompilacije (za zbiranje podatkov in za proučitev gradiva ter povzemanje
tujih izsledkov in spoznanj);
metodo analize (analiziranje vseh pridobljenih podatkov in informacij);
statistično metodo.

1.4

HIPOTEZE

V specialističnem delu ţelim preveriti naslednja zastavljena vprašanja oziroma sem si
postavila naslednje hipoteze:
Prva hipoteza:
Zakon o tujcih RS je primerljiv z ostalimi drţavami Evropske unije oz. drţavami
Schengenskega prostora.
Druga hipoteza:
Prenovljena zakonodaja ugodno vpliva na drţavljane, ki niso drţavljani ene izmed drţav
članic Evropske unije in so torej drţavljani ti. tretje drţave glede zdruţitve druţine.
Tretja hipoteza:
Kvotne omejitve, ki jih vsako leto sprejme vlada omejujejo število tujcev na trgu delovne
sile.
Četrta hipoteza:
Zaradi »ohlapne« tujčevske zakonodaje prihaja do zlorabe na področju socialnih
transferjev in zdravstvenega zavarovanja.
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1.5

STRUKTURA SPECIALISTIČNEGA DELA

Specialistična naloga ima dva vzporedna dela.
V okviru prvega dela raziskave bom predstavila tujsko zakonodajo, ki si bo sledila v
medsebojni povezanosti sklopov od samega globalnega pojava migracij, do upravljanja
migracijskih tokov v Republiki Sloveniji po vstopu v Evropsko unijo. Osrednja pozornost bo
namenjena razvoju pravne ureditve tujcev v Republiki Sloveniji. V specialističnem delu bo
poudarek na veljavni ureditvi dela in bivanja tujcev ter zdruţevanja njihovih druţin, še
posebej s poudarkom pravic, ki jih tujcem zagotavlja Zakon o tujcih z instrumenti
nadzora, s katerimi je mogoče nadzirati in obvladovati migracijske pritiske pa tudi
uravnavati migracijske tokove.
V okviru drugega dela raziskave bom pridobila in primerjala splošne informacije o stanju
na področju tujske tematike v Sloveniji in naključno izbranih evropskih drţavah (Danska,
Finska, Norveška, Švedska, Nemčija, Italija, Francija, Zdruţeno kraljestvo, Irska in Švica).
Pridobljene informacije bom primerjala med seboj in ugotavljala, kje je zadevna tematika
najbolje urejena, parcialno ali celovito. Ugotavljala bom odstopanja Slovenije (v pozitivno
in negativno smer) od izbranih evropskih drţav ter moţnosti uporabe pozitivnih rešitev iz
tujine pri nas.
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2 MIGRACIJE

2.1 SPLOŠNO O MIGRACIJAH
Migracije so zelo star in še dandanes prisoten druţbeni pojav. Z besedo migracije
razumemo selitev oziroma trajno spremembo bivališča, ki je stalnica vseh obdobij
zgodovine (Kranjc, 2001, str. 263-264).
Pojem migracije zdruţuje tri pojavne oblike selitve: (Debelak, Gregori, 2000, str. 321-322)
emigracijo – odselitev ljudi iz okolja njihove drţave v okolje druge drţave;
imigracijo - trajna vselitev oz. priselitev v okolje nove drţave;
remigracijo – odselitev v imigrantovo izvorno okolje.
Glede na geografski prostor selitve posameznikov ali skupin prebivalstva razlikujemo
notranje in zunanje selitve. Pri notranjih selitvah gre za priseljevanja in odseljevanja
znotraj drţavnega ozemlja, pri zunanjih selitvah pa za priseljevanja in odseljevanja čez
drţavno mejo oziroma za meddrţavne selitve.
Narava selitev in njihova vsebina se je vseskozi spreminjala. Do migracij običajno prihaja
na eni strani zaradi lakote, revščine, vojne, brezposelnosti, naravnih nesreč, na drugi
strani pa zaradi pričakovanja migrantov in njihovega upanja po boljšem ţivljenju, večjem
zasluţku ali zgolj moţnosti za preţivetje.
Migracije zaradi zaposlitve ali opravljanja dela vplivajo na štiri dejavnike;
drţavo migracije;
drţavo imigracije;
posameznega migranta ali skupino migrantov;
svetovni gospodarski razvoj.
Migracije imajo posledice za migrante same glede osebnega in druţinskega ţivljenja, saj si
morajo v drţavi imigracije urediti pravni poloţaj in zaprositi za dovoljenje za začasno ali
kasneje stalno prebivanje. Urejanje statusa tujca pa je pogosto oteţeno s številnimi
omejevalnimi ukrepi, ki jih razvite drţave predpisujemo za preprečevanje mnoţičnih
priselitev.
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2.2 SVETOVNI GOSPODARSKI RAZVOJ
Dotok nove in poceni delovne sile zagotavlja napredek in konkurenco v globalnem
gospodarstvu. Vendar pa nepričakovan porast migracijskih tokov, ki je pogojen z razvojem
komunikacij, hitrim pretokom informacij, izboljšanjem moţnosti potovanja na velike
razdalje, masovnim turizmom, razlikami v gospodarski in socialni razvitosti drţav ter
političnimi spremembami je eden od ključnih problemov gospodarsko stabilnejših drţav.
Velik pritisk priseljencev namreč povzroča strah in negotovost med naseljenci in domačim
prebivalstvom, ki se zaradi dejstva, da je njegova domovina domicilna drţava priseljencev,
vse bolj čuti ogroţeno. Zato razvite drţave nadzorujejo in uravnavajo imigracije s
sprejemanjem ukrepov za vstop in gibanje priseljencev na njihovem ozemlju.
Spričo pojava, da v zadnjem obdobju nataliteta v gospodarsko razvitih drţavah zelo pada,
pa se pojavlja vprašanje smiselnosti protekcionistične migracijske politike. Kajti na eni
strani se kaţe potreba po tuji delovni sili ţe kot nuja, na drugi strani pa zapiranje drţav
pred masovnim priseljevanjem povzroča naraščanje ilegalnih migracij z vsemi hudimi
posledicami (Novak, 2001, str. 2).
Preprečevanje nezakonitega vstopanja in priseljevanja pa je eden izmed najbolj
pomembnih ciljev migracijske politike. Vsaka drţava oblikuje svojo lastno migracijsko
politiko in sprejme ustrezno zakonodajo s tega področja. Določi jo ob upoštevanju
demografskega poloţaja in ekonomskega stanja v drţavi. V popolnoma njeni pristojnosti
je odločitev glede sprejemanja tujcev, ob tem pa ne sme zanemariti mednarodnih pravil,
da ima vsakdo pravico do odselitve iz katerekoli drţave (tudi svoje) in vrnitve v drţavo
svojega drţavljanstva.
Migracijska politika, ki vsebinsko prepleta politike notranjih in zunanjih oziroma
mednarodnih selitev zadeva ob vrsto vprašanj glede spoštovanja civilnih, socialnih,
kulturnih, ekonomskih in političnih pravic priseljencev.
Oblikovanje migracijske politike in sprejetje ustrezne pravne ureditve na tem področju sta
v nacionalnem interesu posamezne drţave, medtem ko je obvladovanje migracij kot
globalnega pojava interdisciplinarna naloga, ki zahteva mednarodno usklajevanje in
sodelovanje.
Migracijsko pravo je tako zbir ţe obstoječih pravnih pravil, ki so izposojena iz posameznih
vej tako mednarodnega kot tudi notranjega prava. Gre torej za korpus pravnih norm, ki so
se razvile v okviru prava tujcev, prava človekovih pravic, prava delavcev migrantov, prava
beguncev, imigracijskega prava in mednarodnega humanitarnega prava (Mahnič, 2001,
str. 281).
Pravo tujcev je v nacionalni pristojnosti, medtem ko je pravo migracij v domeni drţav.
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2.3 RAZVOJ MIGRACIJSKE IN INTEGRACIJSKE POLITIKE V DRŢAVAH
ČLANICAH EVROPSKE UNIJE
Zaradi velikega gospodarskega interesa EU na eni strani ter zagotavljanju visoke stopnje
varnosti drţav članic EU na drugi strani, se je izpostavila potreba po oblikovanju
uravnoteţenega in celovitega obravnavanja fenomena migracij. Migracijska politika je z
amsterdamsko pogodbo leta 1999 prešla iz medvladnega sodelovanja tretjega stebra v
izključno pristojnost EU v prvem stebru. Razmere narekujejo, da bo morala EU glede na
demografske trende in cilje, ki so zapisani v Lizbonski strategiji (konkurenčno in na znanju
temelječe gospodarstvo), kmalu zagotoviti zadostno število delovne sile – visoko
kvalificirani drţavljani tretjih drţav.
Kot prvi resen poskus vzpostavljanja enotnejše migracijske politike na ravni skupnosti,
lahko štejemo predlog direktive o ekonomskem priseljevanju iz leta 2001. Evropska
komisija jo je sprejela z namenom urejanja pogojev vstopa in bivanja vseh drţavljanov
tretjih drţav, ki opravljajo plačane dejavnosti in dejavnosti na podlagi samozaposlitve.
Predlog je predstavljal splošni okvir za vse tipe ekonomskih migrantov. Zaradi različnih
interesov in pogledov drţav članic ni dobil zadostne podpore v Svetu, čeprav formalna
ureditev sprejema ekonomskih migrantov predstavlja enega izmed temeljev vsake
migracijske politike.
Evropska komisija je v skupnem poročilu, pripravljenem z namenom analize in primerjave
integracijskih politik posameznih drţav članic Evropske unije, ugotovila podobnosti in
razhajanja med politikami posameznih drţav članic. Nekatere drţave izvajajo integracijo
priseljencev s pomočjo posebne integracijske zakonodaje in s tem namenom
ustanovljenimi institucijami, druge drţave pa izvajajo zgolj integracijske ukrepe, sprejete
na podlagi nacionalnih integracijskih načrtov oziroma programov.
Do razlik med posameznimi drţavami članicami Evropske unije pri izvajanju integracije
priseljencev prihaja zaradi različnih migracijskih izkušenj. Nekatere drţave se z
migracijami srečujejo ţe dolgo in imajo dolgo tradicijo, medtem ko za druge predstavljajo
migracije povsem nov, svojevrsten izziv.
Republika Slovenija se je s problematiko begunstva in integracije prvič srečala po
desetdnevni osvojitveni vojni leta 1991. Prvi begunci so prihajali zaradi vojne na
Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. V ta namen nismo imeli niti pripravljene ustrezne
zakonodaje, niti ne strokovnega kadra z ustreznimi znanji in izkušnjami.
Številne evropske drţave so v zadnjem desetletju sprejele restriktivnejše imigracijske
politike, ker ţelijo omejiti nenadzorovano priseljevanje tujcev na svoje ozemlje. Le-to je
posledica številnih političnih sprememb v zadnjih petnajstih letih ter posledica procesa
globalizacije. Kljub temu pa je mogoče ugotoviti, da Evropa ne bo uspela obdrţati rasti
gospodarskega napredka in s tem konkurenčnosti gospodarstva brez priseljevanja.
Demografski trendi ter proces staranja prebivalstva kaţejo, da se bo moral v prihodnosti
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deleţ priseljencev povečevati in ne zmanjševati, če bo Evropa ţelela zadostiti potrebam po
delovni sili in zmanjšati naraščajoče nesorazmerje med upokojenim in aktivnim
prebivalstvom.
Po nekaterih ocenah bo število prebivalcev Evropske unije do leta 2050 upadlo za 52 mio,
upadanje aktivnega prebivalstva pa je moţno pričakovati ţe v letu 2010. Problem pa ni le
upadanje aktivnega prebivalstva, temveč tudi njegovo staranje. T.i. "boom generacija" bo
leta 2010 povprečno štela okoli 65 let, mlade generacije pa so številčno bistveno manjše.
Ta izpad aktivnega prebivalstva bo lahko Evropska unija nadomestila le z uravnoteţenimi
zakonitimi migracijami. Ţe sedaj lahko letni prirast prebivalstva, in sicer okoli 0,5 odstotne
točke – 1,9 mio, pripišemo neto migracijam. Po ocenah Zdruţenih Narodov bodo do leta
2050 z namenom ohranitve stabilnega stanja na trgu dela v Evropski uniji potrebne neto
letne migracije 1,4 mio.
Zaradi takšnih predvidevanj lahko ugotovimo, da v večini drţav članic Evropske unije
prevladuje trend prizadevanja preprečevanja nezakonitih migracij, po drugi strani pa
spodbujanje priseljevanja z območja tretjih drţav, in sicer predvsem tistih profilov, ki jih v
drţavah članicah primanjkuje.
Temeljne politične usmeritve glede integracije priseljencev so bile sprejete na srečanju
Evropskega Sveta v Tampereju leta 1999. Tam so bila sprejeta nekatera skupna stališča,
ki se nanašajo na pravico do svobode gibanja, zaščite in enakega obravnavanja ne samo
za drţavljane Evropske unije, temveč za vse tiste, ki ţivijo znotraj meja Evropske unije.
Poleg potrebe po skupni kontroli nad mejami Evropske unije z namenom zmanjšati
nezakonite migracije je posebna pozornost posvečena prosilcem za azil in beguncem.
Ugotovili so, da je potrebno oblikovati skupni evropski azilni sistem (Commom European
Asylum System), ki bi temeljil na tradiciji humanitarnosti in spoštovanju mednarodnih
obveznosti Evropske unije ter učinkovitosti in usklajenosti postopkov. Vzpostavitev
enotnega azilnega sistema, pomeni sprejetje obvezujočih pravil o opredelitvi drţave
pristojne za reševanje prošenj za azil in minimalnih standardov, ki jih morajo drţave
članice upoštevati pri kreiranju nacionalnih azilnih zakonodaj za pravično in učinkovito
izvajanje azilnih postopkov, pogojev za sprejem prosilcev za azil in opredelitve statusa
begunca. Ugotovljeno je bilo tudi, da obstaja potreba po oblikovanju skupnih pristopov, ki
bi drţavljanom tretjih drţav (drţav nečlanic Evropske unije), ki zakonito prebivajo ali imajo
stalno prebivališče v eni od drţav članic Evropske unije, zagotovili enake pravice in
obveznosti, kot jih imajo drţavljani Evropske unije, pomoč pri uspešni integraciji v
večinsko druţbo in nediskriminatorno obravnavanje na druţbenem, ekonomskem in
kulturnem področju ţivljenja, izvajali pa naj bi se tudi učinkoviti ukrepi zoper rasizem in
ksenofobijo.
Haaški program Sveta 2005/C 53/01 z dne 3.3.2005 je temeljni akt Evropske Unije o
nadaljevanju izvajanja sklepov iz Tampereja. Osnovni cilj Haaškega programa je
zagotovitev osnovnih človekovih pravic za drţavljane tretjih drţav, minimalnih procesnih
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garancij in dostopa do sodišč ter zagotavljanju mednarodne zaščite drţave. Hkrati naj bi
se vzpostavila kontrola zunanjih meja drţav EU zaradi boja proti tihotapljenju ljudi,
organiziranemu kriminalu, terorizmu ter preventivni dejavnosti za preprečevanje
navedenih pojavov. Gre torej za postopno uvajanje enotnega evropskega azilnega
sistema.
Z vstopom in na podlagi sprejetih instrumentov Evropske unije je Republika Slovenija
pričela z doslednim uvajanjem ukrepov za vzpostavitev enotnega azilnega sistema. V
skladu s temi ukrepi je bilo potrebno v slovensko zakonodajo prenesti določbe Direktive
Sveta 2004/83/ES, z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih za priznanje statusa
begunca ali osebe, ki iz drugačnih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, drţavljanom
tretjih drţav ali osebam brez drţavljanstva ter o vsebini take zaščite in Direktive Sveta
2003/9/ES, z dne 27.1.2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil in
Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1.12.2005 o minimalnih standardih glede postopkov za
priznanje ali odvzem statusa begunca v drţavah članicah. Določbe Uredbe Sveta
343/2003, z dne 28.2.2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev drţave
članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in Uredbe Sveta 2725/2000 z dne
28.2.2000 o ustanovitvi Eurodac-a za primerjavo prstnih odtisov za učinkovito uporabo
Dublinske konvencije, veljajo neposredno in se kot take izvajajo tudi v praksi.
Svet Evropske unije je na vrhu v Bruslju, novembra 2004 posebno pozornost namenil tudi
integraciji drţavljanov tretjih drţav v Evropski uniji. Izpostavljena je bila potreba po večji
koordinaciji in poenotenju integracijskih pristopov v drţavah članicah. Prvi korak v to smer
je bilo sprejetje Skupnih temeljnih načel za politiko integracije priseljencev v Evropski
uniji. Ti temeljijo na opredelitvi integracije kot dvosmernega procesa, vključevanju in
nadgrajevanju protidiskriminacijske politike, spoštovanju temeljnih vrednot Evropske unije
ter spoštovanju človekovih pravic.
Največja ovira pri uspešnem integracijskem procesu je iskanje zaposlitve, na kar kaţe tudi
razmeroma visoka stopnja nezaposlenosti med priseljenci. Kot je zapisano v načelih, je
navedeni teţavi potrebno posvetiti še posebno pozornost.
Vsekakor pa je uspešnost procesa integracije v prvi vrsti odvisna od poznavanja temeljnih
značilnosti, ki jih ima druţba v drţavi sprejema, to je njenega jezika, zgodovine in
druţbene ureditve. Načela omenjajo programe, ki naj bi se izvajali z namenom
priseljencem pribliţati novo okolje ter s tem omogočiti uspešen začetek integracije. Za
uspešno integracijo je nujno potrebna tudi interakcija in komunikacija med priseljenci in
drugimi prebivalci drţave sprejema, ki pa največkrat poteka na ravni lokalnih skupnosti,
zato naj bi bila ena izmed nalog drţav članic spodbujati izvajanje integracijskih ukrepov na
lokalni ravni.
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2.4 UREJANJE EKONOMSKIH MIGRACIJ V DRŢAVAH EVROPSKE UNIJE
Evropska komisija je v začetku lanskega leta izdala Zeleno knjigo o pristopu EU do
urejanja ekonomske migracije (COM (2004) 811 konč.), v uvodu katere so navedena
naslednja dejstva in ugotovitve (MNZ,2006, str. 9):
Pogodba ES v 63(3) členu določa, da bo Svet sprejel »ukrepe, ki se nanašajo na
politiko priseljevanja, na naslednjih področjih: pogoji vstopa in prebivanja ter
standardi glede postopkov drţav članic za izdajo vizumov in dovoljenj za prebivanje
za daljši čas«;
Komisija je v letu 2001 sprejela predlog direktive, ki obravnava »pogoje vstopa in
prebivanja drţavljanov tretjih drţav z namenom plačane zaposlitve in
samozaposlitve v gospodarskih dejavnostih«. Evropski parlament, Ekonomsko
socialni odbor in Odbor regij so podali pozitivna mnenja medtem, ko je bila razprava
na Svetu omejena na prvo branje;
na politični ravni je Evropski svet v Solunu 19. - 20. julija 2003 poudaril »potrebo po
proučitvi pravnih sredstev drţavljanov tretjih drţav za migracijo v Unijo ob
upoštevanju sprejemnih zmogljivosti drţav članic«;
Pogodba o Ustavi za Evropo določa, da »Unija oblikuje skupno migracijsko politiko
priseljevanja, s katero v vseh fazah zagotovi učinkovito upravljanje migracijskega
dotoka..«;
med leti 2010 in 2030 bo ob sedanjih tokovih priseljevanja upad delovno
sposobnega prebivalstva EU-25 povzročil zmanjšanje števila zaposlenih za cca. 20
milijonov;
EU mora upoštevati dejstvo, da glavne svetovne regije ţe tekmujejo med seboj, da
privabijo migrante zaradi izpolnitve potreb njihovih gospodarstev;
Komisija se zaveda, da so odločitve o številu ekonomskih migrantov v pristojnosti
drţav članic;
odločitve o sprejemu ekonomskih migrantov v eni drţavi vsekakor vplivajo tudi na
druge drţave članice. Ti vplivi se kaţejo v pravici do potovanja znotraj
schengenskega območja, izvajanja storitev v drugih drţavah članicah, selitve v
druge drţave članice po pridobitvi statusa rezidenta za daljši čas ipd.
Glede na navedena stališča, predvidene skupne ukrepe na ravni Evropske unije in vpliv
politike posameznih drţav članic bo morala Republika Slovenija oblikovati svoje stališče in
aktivno sodelovati pri sprejemanju odločitev EU v zvezi z ekonomskimi migranti (MNZ,
2006, str. 10).
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2.5 NAMEN IN CILJI INTEGRACIJE PRISELJENCEV V DRŢAVAH
ČLANICAH EVROPSKE UNIJE
Eden izmed ciljev učinkovite integracije je multikulturna druţba. Le-ta temelji na ohranitvi
kulturne identitete priseljencev ter zagotovitvi njihovega enakopravnega poloţaja v novem
kulturnem okolju. V Skupnih temeljnih načelih za politiko integracije priseljencev v
Evropski uniji je ugotovljeno, da le tako lahko priseljenci tvorno oblikujejo in bogatijo
evropsko kulturno identiteto (MNZ, 2006, str. 10).
V načelih je tudi zapisano da naj bi sodelovanje priseljencev v novem okolju seglo dlje, in
sicer bi se priseljencem moralo omogočiti aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik, ki
bodisi neposredno bodisi posredno vplivajo na njihov poloţaj.
Da je integracija nujen proces, zlasti po dogodkih 11.9.2001, še zlasti pa po terorističnem
napadu v Madridu 11.3.2004, izhaja tudi iz skupnih zavez drţav članic Evropske unije na
področju zagotavljanja skupne varnosti v EU. V Republiki Sloveniji kot pravni okvir na tem
področju sluţijo smernice in cilji, sicer ţe v letu 2001 sprejete Resolucije o strategiji
nacionalne varnosti Republike Slovenije.
Integracija priseljencev v večinsko druţbo postaja eden pomembnejših dejavnikov
migracijske politike v večini drţav članic Evropske unije. Glavni cilj predstavlja vključitev
priseljencev v večinsko druţbo tako, da postanejo njen funkcionalni člen ter da
enakopravno sodelujejo pri njenem razvoju in imajo moţnost samostojnega ţivljenja
(MNZ, 2006, str. 10).

2.6 DEFINICIJA INTEGRACIJE OZIROMA INTEGRACIJSKEGA PROCESA
Skupna temeljna načela za politiko integracije priseljencev v Evropski uniji opredeljujejo
integracijo kot dvosmerni proces. Integracija postavlja zahteve tako drţavi gostiteljici kot
tudi priseljencem, in sicer ob vključevanju in nadgrajevanju proti diskriminacijske politike,
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih vrednot Evropske unije.
Govorimo pa lahko o različnih modelih integracije, pri čemer se v teoriji najpogosteje
pojavljajo štirje modeli integracije, in sicer »model diferenciranega izključevanja«
(Nemčija), »model diferenciranega vključevanja« (Francija), »pluralistični model«
(Švedska) in »multikulturni model«, ki je prisoten predvsem v drţavah z dolgo tradicijo
priseljevanja (Velika Britanija). Katerega od navedenih modelov integracije drţava
dejansko izvaja, je predvsem odvisno od zgodovine migracijskih tokov, vrednot, ki jih
večinska druţba postavlja v ospredje oziroma kaj določi kot ţeleni končni rezultat
integracijskega procesa (MNZ, 2006, str. 10).
Posamezne drţave imajo različno integracijsko politiko, vendar se kljub številnim razlikam
med integracijskimi politikami posameznih drţav, se po drugi strani na nekaterih točkah
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vse bolj pribliţujejo druga drugi. V številnih drţavah lahko opazimo, da obstajajo programi
za pomoč priseljencem v začetnem obdobju njihove priselitve. Organizirani so jezikovni
tečaji za priseljence, ki jih, vsaj delno financira drţava, do pribliţevanja med drţavami pa
prihaja tudi na področju naturalizacijske politike, pri čemer ugotavljamo čedalje večjo
naklonjenost dvojnemu drţavljanstvu.

2.7 VZPOSTAVITEV ENOTNE INTEGRACIJSKE POLITIKE
Harmonizacije na področju integracije v prostoru Evropske unije ni. Obstajajo primeri t.i.
»dobrih praks s področja integracije« v nekaterih razvitih drţavah (Švedska, Nizozemska).
Vsaka drţava pa ima svojo zgodovino, kulturo, vzorce priseljevanja s svojimi posebnostmi,
edinstvenimi lastnostmi in ozadjem, kar vpliva na oblikovanje obstoječe oziroma bodoče
integracijske politike. Multikulturni model, v katerem drţava in druţba kot celota
sprejemata kulturno različnost posameznika in skupin ter zagotavljata posameznikovo
politično integracijo, druţbeno in ekonomsko emancipacijo, postaja za večino drţav članic
Evropske unije kot tudi skupno politiko Evropske unije trenutno najbolj sprejemljiv model
integracije, temelje in usmeritve zanj pa najdemo tudi v slovenski zakonodaji.
V prihodnosti lahko pričakujemo trend usklajevanja integracijskih politik evropskih drţav.
To je mogoče zaslediti tudi v dokumentu Sveta Evrope, sprejetem v Helsinkih leta 2002, v
katerem so ministri izpostavili skupna načela in postavili smernice integracijskih politik
drţav članic Sveta Evrope. V skladu z deklaracijo naj bi integracijske politike pomenile
(interaktiven) proces obojestranskega prilagajanja tako s strani priseljencev kot s strani
večinske druţbe, sprejemanja različnosti v kulturi in načinu ţivljenja ter spodbujanje
politične integracije, socialne in ekonomske emancipacije priseljencev ob spoštovanju
temeljnih načel o človekovih pravicah, demokraciji, strpnosti in nediskriminacije ter pravne
drţave (MNZ, 2006, str. 11).
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3 PRAVNE PODLAGE, KI UREJAJO POLOŢAJ PRISELJENCEV V
REPUBLIKI SLOVENIJI

Pravni temelji za slovensko integracijsko politiko so zapisani v Resoluciji o migracijski
politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99), v kateri je integracijska politika
opredeljena kot eden od treh elementov migracijske politike in »… se nanaša na ukrepe
drţave in druţbe, ki zagotavljajo ugodne pogoje za kakovost ţivljenja priseljenih,
spodbujajo integracijo in omogočajo, da priseljenci postajajo odgovorni udeleţenci
druţbenega razvoja Slovenije…«.
Resolucija je tako začrtala pluralistični (multikulturni) model slovenske integracijske
politike, ki priseljencem omogoča enakopravno vključevanje v slovensko druţbo, svobodo
do izraţanja in ohranjevanja kulturne identitete. Pluralistični model pa sledi tudi duhu
Ustave Republike Slovenije, ki v 61. členu določa, da ima vsakdo pravico, da svobodno
izraţa pripadnost svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraţa svojo kulturo in
uporablja svoj jezik in pisavo.
Pluralistični model integracije zasleduje tudi Resolucija o migracijski politiki Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 106/02), ki dosledno povzema določbe, ki se v Resoluciji o
migracijski politiki Republike Slovenije nanašajo na integracijsko politiko, pri opredelitvi
ukrepov, na katere se integracijska politika nanaša. Dodatno poudarja še aktivno
preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma. Resolucija sicer na načelni ravni
določa gospodarske, socialne in druge ukrepe ter dejavnosti, ki jih mora drţava sprejeti
na področju migracijske politike, vendar pa ne predvideva konkretnih aktivnosti.
Ekonomske oziroma delovne migracije v Republiki Sloveniji ureja Zakon o zaposlovanju in
delu tujcev in Zakon o tujcih. Poleg tega so pomembni še drugi področni zakoni, ki urejajo
socialni in drug poloţaj drţavljanov tretjih drţav v Republiki Sloveniji.
Zakon o zaposlovanju in delu (ZZDT) je usklajen z direktivami EU, ki urejajo posamezna
področja v zvezi z drţavljani tretjih drţav, med drugim Direktivo Sveta 2003/109/ES o
statusu drţavljanov tretjih drţav, ki so rezidenti za daljši čas, Direktivo Sveta 2003/86/ES
o pravici do zdruţitve druţine, Direktivo Sveta 2005/71/ES o posebnem postopku za
dovolitev vstopa drţavljanom tretjih drţav za namene znanstvenega raziskovanja,
Direktivo Sveta 2004/81/ES o dovoljenju za prebivanje drţavljanov tretjih drţav, ki so
ţrtve trgovine z ljudmi ali so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi in ki sodelujejo s
pristojnimi organi in Direktivo Sveta 2994/114/ES o pogojih za sprejem drţavljanov tretjih
drţav za namene študija, izmenjave učencev, neplačanega usposabljanja ali
prostovoljnega dela.
ZZDT ureja zaposlovanje, izvajanje storitev in druge oblike dela, ki jih dopušča druga
slovenska zakonodaja, ter je primerljiv z zakoni drugih drţav članic Evropske unije.
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V 5. členu ZZDT je določeno najvišje število tujcev – kvota delovnih dovoljenj za
drţavljane tretjih drţav, s katero omeji število tujcev na trgu dela. Kvoto vladi predlaga
minister, pristojen za delo, ob predhodni pridobitvi mnenja pristojnih zbornic in
reprezentativnih sindikatov na ravni drţave. V kvoto se ne vštevajo osebna delovna
dovoljenja, dovoljenja za tuje zastopnike in dovoljenja za tuje napotene delavce na
dodatnem izobraţevanju v RS. Kvota delovnih dovoljenj letno ne sme presegati 5
odstotkov aktivnega prebivalstva Republike Slovenije.
Z ZZDT določena kvota delovnih dovoljenj pomeni kvoto za drţavljane tretjih drţav, ki še
niso na slovenskem trgu dela, ali pa so na slovenskem trgu dela krajši čas in še ne
izpolnjujejo pogojev za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja.
Vlada RS lahko v skladu z ZZDT na podlagi stanja na trgu dela v RS (v preteklih letih
izkazanih potreb gospodarstva, ustreznih kadrov v RS in priliva delavcev iz drţav članic EU
od maja leta 2004), s kvoto regulira ekonomske migracije drţavljanov tretjih drţav v
Republiko Slovenijo. Kvota se razdeli po namenih, in sicer za zaposlovanje, napotene tuje
delavce, usposabljanje in izpopolnjevanje, sezonsko delo in individualne storitve tujcev.
Vlada RS je kvoto prvič določila za leto 2004 v višini 17.100 delovnih dovoljenj, v letu
2005 v višini 16.700 delovnih dovoljenj, za leto 2006 pa je vlada z Uredbo o določitvi
kvote delovnih dovoljenj za leto 2006, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela,
(Uradni list RS, št. 30/06) kvoto delovnih dovoljenj določila v skupni višini 17.350. V vseh
treh letih je 1.000 nerazporejenih delovnih dovoljenj, ki se jih lahko naknadno razporeja
za določen namen, glede na stanje na trgu dela. V letu 2007 je znašala predlagana kvota
najprej zgolj 18.500 delovnih dovoljenj, vendar so jo junija povečali na 24.500 delovnih
dovoljenj, novembra lani pa je kljub nasprotovanju sindikatov dosegla 29.500 delovnih
dovoljenj.
V letu 2006 je bilo prvič v skupni kvoti rezerviranih 1.000 delovnih dovoljenj za
zaposlovanje brez kontrole trga dela drţavljanov tretjih drţav, ki se bodo zaposlovali kot
raziskovalci, znanstveniki, učitelji, profesorji in drugi strokovnjaki ter tujci s kapitalsko
udeleţbo v gospodarskih druţbah.
Pri določanju kvote je najpomembnejša kvota, določena za zaposlovanje, saj ti tujci lahko
pod pogoji, določenimi z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev in Zakonom o tujcih,
pridobijo osebno delovno dovoljenje in so na ta način izenačeni s slovenskimi drţavljani
glede dostopa na slovenski trg dela.
V letošnjem letu je Ekonomsko socialni svet določil kvoto v višini 24.600 delovnih
dovoljenj, čeprav so se delodajalci zavzemali za najmanj 29.000 delovnih dovoljenj. Iz
navedenega je razvidno, da kvota raste iz leta v leto.

14

Delodajalci, Zavod za zaposlovanje, Inšpektorat za delo in sindikati bi se morali uskladiti
ter dogovoriti za optimalne rešitve preprečevanja in odkrivanja nezaţelenih nepravilnosti.
Glede na stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji, ter trend zviševanja kvote nekateri
verjamejo, da bi bilo mogoče začeti razmere postopoma izboljševati z načrtnim
izobraţevanjem naših delavcev za tiste (deficitarne) poklicne profile, ki jih na domačem
trgu dela najbolj primanjkuje (gradbeništvo, gostinstvo). Zaradi »uvoza« tuje delovne sile
se pojavlja, da prihaja do dumpinškega zniţevanja cene domačih delavcev. Nekateri
slovenski delodajalci izsiljujejo domače delavce, da morajo za vsako ceno poprijeti za
vsakršno delo.
Pri kvotah za druge namene je značilno, da je delovno dovoljenje izdano za z zakonom
določen čas, po katerem se tujci vrnejo v matično drţavo. Izjema so sezonski delavci, za
katere lahko delodajalec pri katerem so bili tujci sezonsko zaposleni, zaprosi za izdajo
dovoljenja za zaposlitev. Za sezonska dela je kvota določena v višini 2.200 delovnih
dovoljenj, za napotene delavce (delavci se v Republiki Sloveniji ne zaposlijo – ostanejo
zaposleni v matičnem podjetju, ki v Republiki Sloveniji izvaja storitve) 1.000 delovnih
dovoljenj ter za usposabljanje in izpopolnjevanje oziroma za individualne storitve po 75
delovnih dovoljenj.
Poleg kvote lahko Vlada RS določi tudi omejitve in prepovedi zaposlovanja ali dela tujcev
po regijah, področjih dejavnosti, podjetjih in poklicih. Prav tako pa lahko omeji ali prepove
pritok novih tujih delavcev v celoti ali iz določenih regionalnih področij, kadar je to
utemeljeno z javnim ali splošnim gospodarskim interesom (7. odstavek 5. člena ZZDT).
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006)
v 13. in 14. alineji prvega odstavka 7. člena določa, da Republika Slovenija iz proračuna
zagotavlja sredstva za plačilo:
zdravstvenih storitev za tujce, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca;
nujnega zdravstvenega varstva oseb neznanega bivališča, tujcev iz drţav, s katerimi
niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter tujcev in drţavljanov Republike Slovenije s
stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji ali so na poti
skozi Republiko Slovenijo in zanje ni mogoče zagotoviti plačila zdravstvenih storitev.
V kolikor tujci v Republiki Sloveniji pridobijo status zavarovane osebe po prvem odstavku
15. člena zgoraj citiranega zakona (sklenitev delovnega razmerja, samozaposlitev itd.), s
tem pridobijo pravice, ki se zagotavljajo iz sredstev obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Status zavarovane osebe pridobijo tudi druţinski člani tujca (zakonec in
otroci), če imajo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je daljše od
treh mesecev. V tem primeru prejmejo nacionalno kartico zdravstvenega zavarovanja, na
podlagi katere koristijo zdravstvene storitve.
Republika Slovenija je od 1.5.2004 dolţna izvajati tudi Uredbo (EGS) št. 1408/71 o
uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove
druţinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbo (EGS) št. 547/72 o določitvi
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postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 ter njune spremembe in dopolnitve. To
pomeni, da so zavarovane osebe iz drţav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora
v skladu z uredbama (EGS) 1408/71 in 574/72 ter vsemi njunimi spremembami in
dopolnitvami med začasnim bivanjem v Republik Sloveniji upravičene do storitev v skladu
z nacionalno zakonodajo oziroma storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, ob
upoštevanju narave storitev in predvidenega trajanja začasnega bivanja.
Pri tem gre za delavce migrante (obmejne delavce in delavce, napotene na delo v
Republiko Slovenijo) in njihove druţinske člane ter upokojence in njihove druţinske člane.
Te zavarovane osebe se na podlagi ustreznih listin prijavijo pri pristojnem nosilcu
obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, to je Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, zdravstvene storitve pa se jim zagotavljajo na podlagi nacionalne
zakonodaje.
Pravni temelj za integracijo tujcev v Republiki Sloveniji predstavlja tudi Zakon o tujcih
(Uradni list RS, 71/2008-UPB5), ki v 82. členu določa, da Republika Slovenija zagotavlja
pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v
kulturno, gospodarsko in druţbeno ţivljenje. Za dosego tega cilja naj bi zlasti organizirala
tečaje slovenskega jezika ter tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraţevanje in poklicno
izpopolnjevanje tujcev, zagotavljala informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo
vključevanje v slovensko druţbo, zlasti glede njihovih pravic in dolţnosti, moţnosti
osebnega razvoja in razvoja v druţbi, ter jih seznanjala s slovensko zgodovino, kulturo in
ustavno ureditvijo.
Zakon o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 67/02) je omogočil integracijo oseb
z začasnim zatočiščem v slovensko druţbo s tem, da je določil, da lahko navedene osebe
pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje (ne glede na določbe Zakona o tujcih) ter s tem
povezane pravice s področja zaposlovanja, socialnega in zdravstvenega varstva ter
izobraţevanja.
Posebej ranljive skupine oseb (invalidi, starejši, otroci) so ohranile moţnost nadaljnje
nastanitve v nastanitvenih centrih Ministrstva za notranje zadeve, vsem pa je bilo
omogočeno učenje slovenskega jezika z opravljanjem izpita iz slovenskega jezika na ravni,
ki je potrebna za pridobitev drţavljanstva Republike Slovenije.
Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) celovito ureja institut
začasne zaščite, pri čemer navedeni zakon v pravni red Republike Slovenije prenaša
določbe Direktive Sveta Evropske unije 2001/55/ES z dne 20.7.2001 o najniţjih standardih
za dodelitev začasne zaščite v primeru mnoţičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih
za uravnoteţenje prizadevanj med drţavami članicami pri sprejemanju takšnih oseb in
ustreznih posledic, ki uvaja povsem novo obliko mednarodnopravnega varstva.
V skladu z navedenim zakonom Republika Slovenija nudi začasno zaščito v primeru
mnoţičnega prihoda razseljenih oseb iz tretjih drţav, če obstaja nevarnost, da azilni
sistem ne bo zmogel ustrezno obravnavati povečanega števila prošenj za azil. Začasno
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zaščito lahko pridobijo razseljene osebe, ki se ne morejo varno in trajno vrniti v drţavo ali
regijo izvora zaradi vojne in njej podobnih razmer, oboroţenih spopadov, okupacije ali
mnoţičnih kršitev človekovih pravic, zaradi česar je ogroţeno njihovo ţivljenje ali telo ali
so ţrtve sistematičnega ali splošnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Način zagotavljanja pravic oseb z začasno zaščito določa Uredba o načinih in pogojih za
zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 31/06).
Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) določa pogoje in
postopke za pridobitev in prenehanje mednarodne zaščite ter status, pravice in dolţnosti
prosilcev za azil in beguncev v Republiki Sloveniji.
Republika Slovenija daje zaščito tujcem, ki zaprosijo za zaščito iz razlogov, določenih v
Konvenciji o statusu beguncev in v Protokolu o statusu beguncev. Republika Slovenija
daje subsidiarno zaščito tujcem, ki zaprosijo za zaščito v Republiki Sloveniji in ne
izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa begunca, če obstaja utemeljen razlog za
prepričanje, da bi bil tujec ob vrnitvi v matično drţavo oziroma v drţavo nekdanjega
stalnega prebivališča, če gre za osebo brez drţavljanstva, soočen z utemeljenim
tveganjem, da utrpi resno škodo.
Pogoje in način za zagotavljanje pravic prosilcem za azil določa Pravilnik o načinih in
pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in tujcem, ki jim je bila priznana posebna
oblika zaščite (Uradni list RS, št. 80/02).
Zakon o azilu je bil sprejet leta 1999. V vseh letih izvajanja zakona se je izoblikovala
zajetna upravno-sodna praksa in pravni standardi. Zaradi vstopa Republike Slovenije v
Evropsko unijo in sprememb migracijskih tokov so se okoliščine bistveno spremenile.
Dosedanja ureditev je v nekaterih primerih omogočala zlorabe azilnih postopkov in zlorabo
pravice do dela, saj je prosilec lahko pričel z delom neposredno po vloţitvi prošnje za azil,
s katero si je legaliziral bivanje v Republiki Sloveniji. Vrsta in obseg zaščite nista bili
ustrezno urejeni, saj je zakon omogočal postopke za posebno obliko zaščite šele po
pravnomočno končanem azilnem postopku. Zaradi spremenjenih okoliščin je bilo potrebno
azilno zakonodajo urediti tako, da omogoča pravične, učinkovite in hitre oziroma
racionalne azilne postopke.
Novela zakona iz leta 2006 uvaja nov obseg zaščite, ki omogoča jasnejše definiranje
pogojev za zaščito in poenotenje zaščite z drugimi evropskimi drţavami. Tako bodo
proračunska sredstva, ki jih drţava zagotavlja za prosilce za azil razporejena bolj
racionalno, bistveno pa bo zmanjšan njihov obseg. Delo prosilcev za azil ne posega več v
kvote zaposlovanja, ki jih določi Vlada Republike Slovenije. Standardi se zvišujejo na tistih
področjih, za katere je bilo ocenjeno, da je to potrebno in katera do sedaj niso bila
urejena. Gre za ustanovitev integracijske hiše, kjer bodo v začetnem obdobju nastanjene
osebe, ki so pridobile azil, definiranje ranljivih skupin prosilcev za azil in oseb z
mednarodno zaščito, ki se jim omogočijo nekateri ukrepi pozitivne diskriminacije. Obseg
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pravic upravičencev obeh statusov ostaja enak, kar je bistveni odstop navzgor od
minimalnih standardov določenih v Kvalifikacijski direktivi.
Uvaja se enotni azilni postopek. Največja prednost enotnega azilnega postopka je
bistvena pospešitev in večja učinkovitosti reševanja azilnih postopkov. Prednost enotnega
postopka je centralizacija opravil. Vrsta zaščite pa se ugotavlja kaskadno. Najprej se
ugotavlja pogoje po Konvenciji o statusu beguncev iz leta 1951, če ti niso izpolnjeni pa
pogoje za subsidiarno zaščito. Posledično tak sistem prihrani sredstva, ki se lahko porabijo
za bolj učinkovito integracijo beguncev ali vračanje tujcev v matično drţavo.
Uredba o pravicah in dolţnostih beguncev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/04,
129/04) določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic in dolţnosti tujcev, ki so pridobili
status begunca na podlagi Zakona o azilu. Uredba določa, da se z namenom uspešne
vključitve v slovensko druţbo za vsakega begunca v skladu z njegovimi potrebami,
zmoţnostmi in sposobnostmi pripravi osebni integracijski načrt za obdobje enega leta,
pomoč pri integraciji pa se izvaja v obdobju treh let od pridobitve statusa begunca. Glede
pravic so begunci v veliki meri izenačeni z drţavljani Republike Slovenije.
Na področju šolanja oziroma izobraţevanja sta za urejanje poloţaja tujcev pomembna dva
predpisa, in sicer Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega drţavljanstva v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 2/05) in Odredba o višini šolnin za tujce in Slovence
brez slovenskega drţavljanstva (Uradni list RS, št. 24/95), omeniti pa velja tudi Direktivo
Sveta 2005/71/ES z dne 12.10.2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa
drţavljanom tretjih drţav za namene znanstvenega raziskovanja, ki jo spremljata dve
priporočili Sveta (o olajšanju vstopa drţavljanom iz tretjih drţav in o izdaji enotnega
vizuma za znanstveno raziskovalno delo). Slovenija mora omenjeno direktivo prenesti v
nacionalni pravni red najkasneje v roku dveh let.
Z vidika vključevanja različnih kategorij priseljencev v kulturno ţivljenje so pomembni
predvsem Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 123/04, 110/06-UPB1) in Zakon o
knjiţničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), pri tem pa velja omeniti, da podlago za ureditev
poloţaja etničnih manjšin v Republiki Sloveniji vsebuje ţe Ustava Republike Slovenije, in
sicer 64. člen (italijanska in madţarska narodna skupnost), 65. člen (romska skupnost),
61. člen (različne druge manjšinske skupnosti).
Mednarodnopravne okvirje predstavljata Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih
pravicah (Uradni list RS, mednarodne pogodbe, št. 7/93) in Mednarodni pakt o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Uradni list RS, mednarodne pogodbe, št.
7/93). Za italijansko, madţarsko in romsko skupnost poleg omenjenih dokumentov veljata
še dva mednarodna dokumenta Sveta Evrope, in sicer Okvirna konvencija za varstvo
narodnih manjšin (Zakon o ratifikaciji, Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 4/98) in
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Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih (Zakon o ratifikaciji, Uradni list RS,
mednarodne pogodbe, št. 17/00) .
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4 ZAKON O TUJCIH

Zakon o tujcih je temeljni splošni pravni akt, ki sistemsko ureja pravni poloţaj tujcev in
daje zakonito bivajočim tujcev vsa pravna jamstva za varstvo njihovih pravic in interesov
ter jim zagotavlja svobodo gibanja.
Cilj in namen zakona je, da bi se v pravnem pogledu omogočilo vodenje migracijske
politike, ki bi z učinkovitim nadzorom nad priseljevanjem preprečila nezakonite vstope in
bivanje v drţavi. (Fras-Zorec, 2001, str. 650)

4.1 POJEM TUJCA
Tujec je vsakdo, ki nima drţavljanstva Republike Slovenije. Opredelitev pojma se veţe
izključno na drţavljanstvo določene osebe. Pri tem pa ni pomembna narodnost, poreklo,
kraj rojstva ali kakšna druga posebna okoliščina posameznika.
Prav tako je tujec oseba brez drţavljanstva- »apatrid«, ki pa se od tujcev, ki imajo
drţavljanstvo določene drţave, razlikuje po tem, da takšna oseba nima drţavljanstva
nobene drţave oziroma je nobena drţava ne prizna za svojega drţavljana. Osebe brez
drţavljanstva se nadalje ločijo po tem, da se v primerih, ko so določbe Konvencije o
pravnem poloţaju oseb brez drţavljanstva, za njih ugodnejše, neposredno uporabljajo
določbe te konvencije.
Zakon o tujcih iz leta 1991 je opredelitev pojma tujca vezal samo na drţavljanstvo,
medtem ko Zakon o tujcih iz leta 2002 celo ureja pravni poloţaj in nekatere pravice
osebam brez drţavljanstva in omejuje generalno veljavnost določb z drugačno ureditvijo v
tistih primerih, i jih določa zakon sam. Tako se zakon o tujcih ne uporablja za tujce, ki so
zaprosili za azil, za tujce, ki jim je bil v Republiki Sloveniji priznan status begunca in za
tujce in za tujce, ki v Republiki Sloveniji uţivajo zaščito na podlagi zakona o začasnem
zatočišču.
Slovensko tujsko pravo se je začelo oblikovati v okviru osamosvojitvene zakonodaje, ki jo
je Republika Slovenija sprejela hkrati z Ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Vsi ti. drţavotvorni zakoni:
Zakon o drţavljanstvu Republike Slovenije, Zakon o tujcih, Zakon o potnih listinah, Zakon
o nadzoru drţavne meje so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 1/91-I in so pričeli veljati
na dan osamosvojitve 25. junija 1991. Po uveljavitvi Zakon o drţavljanstvu in Zakona o
tujcih je bilo potrebno na novo urediti tudi zaposlovanje in delo tujcev v naši drţavi, saj so
po zakonu o tujcih postali tujci tisti drţavljani SFRJ, ki so drţavljani drugih republik in niso
zaprosili oz. niso dobili drţavljanstva Republike Slovenije.
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4.2 PREBIVANJE TUJCEV

Tujec, ki ţeli v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma,
ali ki ţeli vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče
na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje.
Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje za
določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas.
Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za tiste tujce in v tistih primerih,
za katere je tako določeno z zakonom ali mednarodnim sporazumom. (ZTuj-1UPB-5,
25.člen).

4.3 POGOJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE
Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki ţeli prebivati v Republiki Sloveniji.
Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki
so določeni z zakonom, vloţi tudi druga fizična ali pravna oseba.
V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden namen prebivanja v
Republiki Sloveniji.
Tujec, ki ţeli prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti:
veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od
nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji;
ustrezno zdravstveno zavarovanje;
zadostna sredstva za preţivljanje v času prebivanja v drţavi, oziroma mu mora biti
preţivljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša
osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji.
Tujec, ki ţeli prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg pogojev iz prejšnjega
odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem zakonom zahtevajo za izdajo
posamezne vrste dovoljenja za prebivanje.
Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priloţiti veljavno potno listino
oziroma overjen prepis takšne listine ter druga dokazila in listine o izpolnjevanju pogojev.
Vlagatelj prošnje se mora na vabilo pristojnega organa pri njem osebno zglasiti.
Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše v potno listino ali se izda v obliki
odločbe. Dovoljenje za prebivanje, razen dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko izda v
obliki odločbe, če tujec, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti
potne listine svoje matične drţave. V takšnih primerih se tujcu po uradni dolţnosti izda
osebna izkaznica za tujca.
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Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega se izda oziroma njegovemu
zakonitemu zastopniku. Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da imajo
določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali mednarodnim aktom pravico do
prebivanja v Republiki Sloveniji (ZTuj-1UPB-5, 27. člen).

4.4 VRSTA DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE
Dovoljenje za prebivanje se izda kot:
dovoljenje za začasno prebivanje ali
dovoljenje za stalno prebivanje.
Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen namen in za določen čas.
Dovoljenje za začasno prebivanje, brez vezave na določen namen, se, kot nevezano
dovoljenje za začasno prebivanje, lahko izda določenim tujcem ob pogojih, ki jih določa
Zakon o tujcih.
Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev glede trajanja in namena bivanja v
Republiki Sloveniji. Tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, izdanem po Zakonu o tujcih,
ima status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju, izdanem z nalepko, tudi označi
(ZTuj-1UPB-5, 26. člen).

4.4.1

Dovoljenje za prvo prebivanje

Značilnost dovoljenja za prvo prebivanje zasledimo v določbah 28. člena, ki tujcu
narekujejo, da si mora pridobiti dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji pred
vstopom v drţavo, in določbah 3. odstavka 30. člena, ki omejujejo veljavnost dovoljenja
za prvo prebivanje na dobo enega leta.
Ureditev prvega dovoljenja za začasno prebivanje pred vstopom v Republiko Slovenijo je
odraz prilagajanja Zakona o tujcih pravnemu redu Evropske unije. Dokumenti EU, ki
urejajo sprejem drţavljanov t.i. tretjih drţav na ozemlje drţav članic EU, zaradi
določenega namena prebivanja, namreč določajo, da naj bi tujec dovoljenje pridobil pred
vstopom v drţavo članico EU.
Iz tega sledi, da tujec, ki bo prišel v Slovenijo z vstopnim vizumom, v času veljavnosti
tega vizuma pri pristojnem organu v drţavi tj. upravni enoti ne bo mogel zaprositi za
izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje in prav tako tudi ne tujec ki bo v drţavo
vstopil samo na podlagi potnega lista ali drugega dokumenta (osebna izkaznica).
Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec vloţiti pri
pristojnem diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. K prošnji
mora priloţiti listinske dokaze, ki so potrebni za posamezen namen prebivanja v RS. Od

22

dokazil, s katerimi se utemeljuje izdaja dovoljenja za v naprej določen čas prebivanja, je
torej odvisna vrsta dovoljenja za začasno prebivanje.
Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za daljši čas od enega leta, razen če ni z
zakonom drugače določeno.

4.4.2

Dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela

Tujcu, ki ţeli prebivati v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, se lahko izda
dovoljenje za začasno prebivanje, če ima delovno dovoljenje oziroma drugo potrebno
dovoljenje po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, ali izpolnjuje pogoje, ki jih za
opravljanje posamezne dejavnosti določajo zakoni in drugi predpisi Republike Slovenije.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda tujcem za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji
za čas, za katerega velja delovno oziroma drugo ustrezno dovoljenje, vendar ne dlje od
enega leta.
Dovoljenje se po preteku časa lahko podaljša, če so izpolnjeni pogoji, vendar ne dlje kot
za dve leti. Tujcu, kateri na podlagi dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela prebiva v
Republiki Sloveniji neprekinjeno tri leta, se lahko naslednje dovoljenje izda tudi za daljši
čas od dveh let.
Novela Zakona o tujcih, ki je pričela veljati 6.6.2008 pa odpravlja pomanjkljivosti, ki so se
pokazale v praksi. Med drugim na novo določa, da lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za
prebivanje iz razloga zaposlitve ali dela vloţi tudi tujčev delodajalec in le tujec sam na
diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini. Delodajalec bo lahko po lastni izbiri
prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vloţil pri upravni enoti ali pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu RS v tujini. Enako je bilo v zakonu ţe urejeno v primeru
izdaje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela in za
čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci. Prav tako novela prinaša, da se lahko
prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje v vseh primerih, v katerih je eden od pogojev
za izdajo dovoljenja za prebivanje tudi veljavno delovno dovoljuje, vloţi sočasno s prošnjo
za izdajo delovnega dovoljenja. Z navedenim se ţeli predvsem skrajšati čas postopka, kar
je v interesu delavcev, kateri v matični drţavi čakajo na izdajo prvega dovoljenja za
prebivanje, predvsem pa delodajalcev, katerih očitek je, da so postopki za izdajo
delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje predolgi (ZTuj-1UPB-5, 32. člen).

4.4.3

Dovoljenje za začasno prebivanje za raziskovalce, zaradi
opravljanja raziskovalnega dela

Zaradi uskladitve z Direktivo Sveta 2005/71 ES z dne 12.10.2005 o posebnem postopku za
dovolitev vstopa drţavljanom tretjih drţav za namene znanstvenega raziskovanja je bil v
Zakon o tujcih z novelo, ki se je pričel uporabljati 26.8.2006 dodan nov 32. a člen, ki je
opredeljeval pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje drţavljanom tretjih drţav,
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ki ţelijo v Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja raziskovalnega dela na podlagi
sklenjenega sporazuma o gostovanju z raziskovan organizacijo. Poleg sklenjenega
sporazuma o gostovanju mora raziskovalec za izdajo dovoljenja izpolnjevati tudi ostale
pogoje po Zakonu o tujcih.
Dovoljenje za prebivanje se izda za čas opravljanja raziskovalnega dela po sporazumu o
gostovanju, vendar največ za eno leto, lahko pa se podaljšuje do dokončanja dela.
Ponjo za izdajo dovoljenja lahko vloţi raziskovalec pri diplomatsko konzularnem
predstavništvu v tujini ali pa raziskovalna organizacija na upravni enoti oz. pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu v tujini.
Posebej pa je urejen vstop in prebivanje za raziskovalca, ki ţe ima v drugi drţavi članici
EU sklenjen sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca in
ţeli, zaradi izvedbe določenih del iz navedenega sporazuma, v Republiki Sloveniji prebivati
do treh mesecev, saj lahko brez vizuma ali dovoljenja za prebivanje v Republiko Slovenijo
vstopi in v njej do tri mesece prebiva na podlagi dovoljenja, izdanega v drugi drţavi
članici. Za prebivanje daljše od treh mesecev pa mora pridobiti dovoljenje za prebivanje v
Republiki Sloveniji, za katerega lahko zaprosi raziskovalec sam ali raziskovalna
organizacija bodisi pri diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini ali pri upravni
enoti v določenem roku po prihodu raziskovalca v RS.

4.4.4

Dovoljenje za prebivanje zaradi študija

V skladu s 33. členom Zakona o tujcih se tujcu, ki v Republiko Slovenijo prihaja zaradi
študija, izobraţevanja, specializacije, strokovnega izpopolnjevanja ali praktičnega
usposabljanja, ki bo potekalo v ustrezni izobraţevalni ustanovi v Republiki Sloveniji, ali bo
sodeloval v izobraţevalnih programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev ali v drugih
programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraţevanja, se izda dovoljenje za začasno
prebivanje.
Pogoj za izdajo navedenega dovoljenja je dokazilo o sprejemu na študij, izobraţevanje,
specializacijo, strokovno izpopolnjevanje ali praktično usposabljanje, ki ga izda
izobraţevalna ustanova ali od drţave pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za
izvajanje določenega programa oziroma potrdilo pristojnega drţavnega organa, ki je
pristojen za izvajanje mednarodnega ali bilateralnega sporazuma sli je dajalec štipendije.
V postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje po 33. členu Zakona o tujcih
pa mora tujec izkazati da ima veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri
mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, da ima ustrezno
zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preţivljanje v času prebivanja v drţavi,
oziroma mu je preţivljanje kako drugače zagotovljeno.
Veljavnost izdaje dovoljenja za začasno prebivanje za čas študija, izobraţevanja,
specializacije oziroma strokovnega izpopolnjevanja, je čas študija oz. izpopolnjevanja
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vendar ta ne sme biti daljši od enega leta. V primeru, če študij, izobraţevanje,
specializacija, strokovno izpopolnjevanje traja daljši čas od enega leta, se dovoljenje letno
podaljšuje.
Zaradi uskladitve z Direktivo Sveta 2004/114/ES z dne 13.12.2004 o pogojih za sprejem
drţavljanov tretjih drţav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja
ali prostovoljnega dela je dodana določba, da lahko tujec, ki v Republiki Sloveniji študira
oziroma se izobraţuje in ima dovoljenje za začasno prebivanje, izdano zaradi študija, se
lahko v času veljavnosti tega dovoljenja v Republiki Sloveniji tudi zaposli če izpolnjuje
pogoje, določene v zakonu, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev.

4.4.5

Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega
dela in za čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci

Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu zaradi opravljanja sezonskega dela največ
za šest mesecev ali izjemoma za devet mesecev na področjih, ki zahtevajo tak čas.
Dovoljenje se izda tujcu, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Prošnjo za izdajo dovoljenja
lahko da tujec ali njegov delodajalec. Delodajalec lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za
prvo prebivanje vloţi pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v
tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
Na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela tujec ne
more pridobiti nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, razen dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi zaposlitve ali dela v primeru, ko je zanj isti delodajalec, pri katerem je
opravljal sezonsko delo, pridobil dovoljenje za zaposlitev v skladu z zakonom, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, in ob izpolnjevanju ostalih pogojev za izdajo dovoljenja za
prebivanje zaradi zaposlitve ali dela.
V primerih, ko je za izvajanje tujih storitev z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, predpisano delovno dovoljenje, se tujcu lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje za čas trajanja v pogodbi določenih del, ki pa ne more biti daljši od enega leta,
če z meddrţavnim sporazumom ni drugače določeno.
Če iz upravičenih razlogov pogodbe ni mogoče realizirati v predpisanem roku, se
dovoljenje tujcu podaljša do roka dokončanja del, na podlagi predhodno pridobljenega
podaljšanja veljavnosti delovnega dovoljenja.
Prošnjo za izdajo dovoljenja iz petega odstavka tega člena lahko vloţi tujec ali zakoniti
zastopnik obeh pogodbenih strank. Prošnji je potrebno priloţiti:
delovno dovoljenje;
potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpisanem obrazcu, ki ga izda in
potrdi zavod za zaposlovanje;
dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe napotuje v Republiko
Slovenijo, socialno in zdravstveno zavarovan v drţavi, iz katere je napoten.
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Zakoniti zastopnik pogodbenih strank lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo
prebivanje vloţi pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v
tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.

4.4.6

Dnevni delovni migranti

Dnevni delovni migranti so opredeljeni v 35. členu Zakona o tujcih, ki določa da se
dnevnim delovnim migrantom lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje. Dovoljenje za
začasno prebivanje za dnevne delovne migrante se izda tujcem za dobo dveh let, če
izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali dela in
dokaţejo, da so dnevni delovni migranti.
Če tujec po preteku dveh let še izpolnjuje pogoje se le-to lahko obnovi za enako obdobje
veljavnosti.

4.4.7

Zdruţitev druţine in pravica do celovitosti druţine

Pravico tujca do zdruţitve druţine ureja Zakon o tujcih v 36. členu.
Zaradi prenosa Direktive Sveta 2003/86 ES z dne 22.9.2003 o pravici do zdruţitve druţine
je bila spremenjena izdaja dovoljenja za prebivanje za drţavljane tretjih drţav, ki v
Republiko Slovenijo prihajajo zaradi zdruţitve druţine. Na novo je bilo določeno, da lahko
tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje,
zdruţuje druţino šele po enoletnem prebivanju v drţavi in ne ţe takoj po izdanem
dovoljenju za začasno prebivanje, kot je to urejal prej veljavni zakon.
Prvi odstavek 36. člena citiranega zakona določa, da se tujcu, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje
leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima dovoljenje za začasno
prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, se ob pogojih in v skladu s tem
zakonom prizna pravica do zdruţitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti druţine z
oţjimi druţinskimi člani, ki so tujci.
Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima
dovoljenje za začasno prebivanje mora za priznanje pravice do zdruţite druţine
kumulativno izpolnjevati oba pogoja in sicer; da zadnje leto prebiva v Republiki Sloveniji
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima dovoljenje za začasno prebivanje
izdano z veljavnostjo najmanj enega leta. Pri drugem pogoju, da ima dovoljenje za
začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, mora biti dovoljenje za
začasno prebivanje izdano z veljavnostjo enega leta ali več. V primerih, ko je imel tujec
dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo manj kot eno leto, drugi navedeni
pogoj za priznanje pravice do zdruţitve druţine ni bil izpolnjen.
Ker je bilo v praksi skoraj nemogoče izpolnjevati oba pogoja, se je ta nevšečnost
odpravila v spremembi Zakona o tujcih, ki je začela veljati 6.6.2008. Pri dovoljenju za
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prebivanje zaradi zdruţitve druţine je na novo določeno, da se v enoletni rok veljavnega
dovoljenja za začasno prebivanje, ki je pogoj za priznanje pravice do zdruţitve druţine,
všteje tudi čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na podlagi potrdila o vloţeni prošnji
za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje, do dokončne odločitve o prošnji.
Brez omejitev glede dolţine tujčevega prebivanja v Republiki Sloveniji in veljavnosti
njegovega dovoljenja lahko zdruţuje oţje druţinske člane tujec, ki ima dovoljenje za
začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, in tujec z dovoljenjem za
začasno prebivanje, če je to v interesu Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za
izdajo dovoljenja, odloči na podlogi mnenja pristojnega ministrstva.
Prošnja za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje se vloţi pri diplomatsko konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
Za oţje druţinske člane tujca se po zakonu štejejo:
zakonec;
mladoletni neporočeni otroci tujca;
mladoletni neporočeni otroci zakonca;
starši mladoletnega tujca;
polnoletni neporočeni otroci in starši tujca ali zakonca, katere je tujec ali zakonec po
zakonu drţave, katere drţavljan je, dolţan preţivljati.
Med druţinske člane so se po novem dodali tudi mladoletni neporočeni otroci zakonca ter
polnoletni neporočeni otroci in starši zakonca, katere je zakonec dolţan preţivljati, saj
tako ureja tudi pravni red Evropske unije.
Dovoljenje za prebivanje zaradi zdruţitve druţine se izda in podaljšuje na prošnjo tujca. K
prošnji pa mora priloţiti dokazila o zadostnih sredstvih za preţivljanje tistih oţjih
druţinskih članov, ki nameravajo prebivati v drţavi.
Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi zdruţitve druţine se oţjemu druţinskemu članu
tujca, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje, izda z veljavnostjo, kot velja njegovo
dovoljenje, vendar ne dlje kot za eno leto, podaljšuje pa za enako časovno obdobje, kot
velja njegovo dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne dlje kot za dve leti. Dovoljenje
za začasno prebivanje se oţjemu druţinskemu članu tujca, ki ima v Republiki Sloveniji
dovoljenje za stalno prebivanje, izda z veljavnostjo enega leta, podaljšuje pa z
veljavnostjo do dveh let.
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4.4.8

Rezidenti za daljši čas v drugi drţavi članici Evropske unije,
njihovi druţinski člani in tujci slovenskega rodu

Na enak način kot za druţinske člane drţavljanov drugih drţav članic Evropske unije sta
vstop in prebivanje urejena tudi za druţinske člane slovenskega drţavljana, saj bi bili v
nasprotnem primeru, kot je urejal prejšnji zakon, v slabšem poloţaju.
Zaradi prenosa Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25.11.2003 je bil dodan nov razlog za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje in sicer tujcu, drţavljanu tretje drţave, ki ima v
drugi drţavi članici Evropske unije dovoljenje za stalno ali dolgotrajno prebivanje in ţeli
določen čas prebivati v Republiki Sloveniji.
Tujcu, ki ima v drugi drţavi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas in ţeli v
Republiki Sloveniji prebivati zaradi zaposlitve ali dela, študija, opravljanja sezonskega
dela, čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec ali iz drugih upravičenih
razlogov, se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če izpolnjuje pogoje.
Prizna se mu tudi pravica do zdruţitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti druţine
z oţjimi druţinskimi člani, ki so tujci, če imajo v drugi drţavi članici Evropske unije status
rezidenta za daljši čas ali druge vrste dovoljenje za prebivanje in če so z njim prebivali v
druţinski skupnosti.
Rezident za daljši čas in njegovi oţji druţinski člani iz drugega odstavka tega člena lahko
prebivajo na območju Republike Slovenije brez dovoljenja za prebivanje tri mesece od
dneva vstopa v drţavo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša. Če ţelijo
na območju Republike Slovenije prebivati dlje, mora rezident za daljši čas zase in za oţje
druţinske člane, pred pretekom dovoljenega prebivanja, pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, na območju katerega prebivajo, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje. Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje lahko zase in za druţinske člane
zaprosi tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri diplomatsko konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije v drţavi članici Evropske unije, v kateri ima status
rezidenta za daljši čas. Če so prošnje vloţene pri diplomatsko konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini, lahko rezident za daljši čas in njegovi oţji druţinski člani
vstopijo v Republiko Slovenijo ţe pred odločitvijo o prošnjah, o čemer morajo po prihodu
obvestiti organ v Republiki Sloveniji, pristojen za odločitev o prošnjah. O vloţeni prošnji za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje pristojni organ v Republiki Sloveniji ali
diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja
kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
Dovoljenje za začasno prebivanje se rezidentu za daljši čas izda in podaljšuje za čas, ki je
potreben za izpolnitev namena bivanja. Oţjemu druţinskemu članu se dovoljenje za
začasno prebivanje izda in podaljšuje za enako časovno obdobje kot rezidentu za daljši
čas, vendar ne dlje kot za dve leti. Rezident za daljši čas lahko prebiva v Republiki
Sloveniji samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano dovoljenje za
začasno prebivanje.
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4.4.9

Otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji

Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne pridobi slovenskega drţavljanstva, v prvih
treh mesecih ţivljenja ne potrebuje dovoljenja za prebivanje.
Po treh mesecih se otroku izda dovoljenje za prebivanje, ki velja oziroma se podaljšuje
toliko časa, kolikor ima dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje otrokovi materi ali
otrokovemu očetu oziroma skrbniku, kateremu je bil otrok zaupan v vzgojo do
dopolnjenega 18 leta starosti.
Po navedeni določbi Zakona o tujcih se po uradni dolţnosti izda dovoljenje za prebivanje
le tistemu otroku, rojenemu v Republiki Sloveniji, ki bo tudi po rojstvu prebival v Republiki
Sloveniji s staršem oziroma skrbnikom, ki ima v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za
prebivanje in na katerega dovoljenje se tudi navezuje izdaja dovoljenja otroku. Dovoljenje
za prebivanje je namreč dovoljenje, ki tujcu v času veljavnosti dovoljuje prebivanje v
Republiki Sloveniji, zato se izda tistemu tujcu, ki namerava prebivati v Republiki Sloveniji
(prvo prebivanje) oziroma tujcu, ki tudi dejansko prebiva v Republiki Sloveniji, če ima vsaj
eden od roditeljev dovoljenje za stalno prebivanje, se otroku izda po uradni dolţnosti
dovoljenje za stalno prebivanje.

4.4.10 Ţrtve trgovine z ljudmi
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki je pričel veljati 26.08.2006 je
zaradi implementacije Direktive Svet 2004/81 ES dodal nov razlog za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje za drţavljane tretjih drţav, ki so ţrtve trgovine z ljudmi ali so jim
pomagali pri nezakoniti preselitvi in ki v kazenskem postopku trgovine z ljudmi sodelujejo
kot priče.
Za navedene tujce je izdaja prvega dovoljenja za začasno prebivanje urejena drugače, kot
za ostale tujce, drţavljane tretjih drţav, saj lahko prošnjo za izdajo dovoljenja vloţijo pri
upravni enoti v Republiki Sloveniji pred pretekom dovoljenega prebivanja.
V času t.i. stabilizacijske dobe oziroma dobe okrevanja, v kateri se ţrtev trgovine z ljudmi
odloča o tem ali bo sodelovala kot priča v kazenskem postopku trgovine z ljudmi, torej
pred izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, se ţrtvi trgovine z ljudmi na njeno prošnjo
ali po uradni dolţnosti dovoli zadrţevanje v Republiki Sloveniji. Odločanje o dovolitvi
zadrţevanja je v pristojnosti Policije. Ţrtev trgovine z ljudmi ima v času dovoljenega
zadrţevanja pravice, ki so zagotovljene tujcem z dovoljenim začasnim zadrţevanjem tj.
osnovno zdravstveno varstvo in osnovna oskrba. Enake pravice pa ima tudi ţrtev trgovine
z ljudmi, kateri je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in ki nima lastnih sredstev za
preţivljanje.
Omenjeni ţrtvi trgovine z ljudmi se lahko med ali po zaključenem kazenskem postopku
izda nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje iz drugega namena prebivanja v Republiki
Sloveniji, seveda, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega dovoljenja.
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4.4.11 Dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov
Tujcu, ki v skladu z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli ali običaji izkaţe
utemeljen razlog, zaradi katerega je njegovo bivanje v Republiki Sloveniji upravičeno,
lahko pristojni organ izda dovoljenje za začasno prebivanje in sicer za čas, za katerega je
njegovo prebivanje v drţavi neobhodno potrebno, vendar ne dlje od enega leta.
Zakon v tem členu dopušča izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji
tudi zaradi drugih utemeljenih razlogov, ki sicer ne sodijo v nobenega od namenov, ki so
predvideni in urejeni v prejšnjih členih. Ne glede na to, da namen, ni tako konkretiziran,
zaradi katerega se lahko izda dovoljenje na podlagi tega člena, ni tako konkretiziran kot v
drugih primerih izdajanja, pa to v ničemer ne spreminja stroge vezanosti izdajanja teh
dovoljenj na določene namene. Tudi to dovoljenje se izda za določen namen bivanja.
Med takšne upravičene razloge sodijo zlasti:
uţivanje pravic, ki izhajajo iz dela v Republiki Slovenji;
skrbništvo oziroma rejništvo, kadar je skrbnik oziroma rejnik slovenski drţavljan ali
tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji;
bolnišnično zdravljenje in podobno.

4.4.12 Dovoljenje za stalno prebivanje
Drţavljan tretje drţave lahko pridobi dovoljenje za stalno prebivanje po noveli zakona po
petih letih (prej po osmih letih) neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, pri čemer pa lahko nekateri drţavljani tretjih
drţav dovoljenje za stalno prebivanje pridobijo tudi pred iztekom petletnega
neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje in sicer tisti, ki so slovenskega rodu, tisti katerih prebivanje je v interesu
Republike Slovenije ter oţji druţinski člani drţavljana tretje drţave, ki ima v Republiki
Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca. Za navedene tujce pred
novelo zakona ni bilo določeno, koliko časa pred iztekom petletnega neprekinjenega
prebivanja lahko pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, kar je pomenilo, da so lahko
dovoljenje za stalno prebivanje pridobili takoj zatem, ko so pridobili dovoljenje za začasno
prebivanje, kar pa se je v praksi pokazalo kot neustrezno. Zato je s spremenjenim drugim
odstavkom 41. člena Zakona o tujcih na novo določeno, da lahko oţji druţinski člani
drţavljana tretje drţave, ki v Republiki Sloveniji ţe ima dovoljenje za stalno prebivanje ali
status begunca, dovoljenje za stalno prebivanje pridobijo po dveh letih neprekinjenega
prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. V praksi se
je izkazalo, da so v večini primerov oţji druţinski člani dovoljenje za stalno prebivanje
pridobili ţe takoj po izdanem dovoljenju za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji, torej po
zelo kratkem času prebivanja v Republiki Sloveniji (tudi po nekaj dnevnem ali tedenskem
bivanju v drţavi), kar pa ni bilo ustrezno. Dovoljenje za stalno prebivanje naj bi se izdalo
tujcu po določenem času prebivanja v drţavi.
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Dovoljenje za stalno prebivanje pa se ne izda tujcu, ki v Republiki Sloveniji prebiva pet let
neprekinjeno na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija ali poklicnega
usposabljanja, in tujcu, ki v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi študija, poklicnega usposabljanja, sezonskega dela, kot napoteni delavec ali kot
dnevni delovni migrant.
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5 VSTOP IN PREBIVANJE DRŢAVLJANOV DRŢAV ČLANIC
EVROPSKE UNIJE IN NJIHOVIH DRUŢINSKIH ČLANOV TER
DRUŢINSKIH ČLANOV SLOVENSKIH DRŢAVLJANOV

Prejšnji Zakon o tujcih iz leta 2002 je imel v prehodnih in končnih določbah tudi posebne
določbe za drţavljane drţav članic Evropske unije. V 100. členu Zakona o tujcih je bilo
določeno, da z dnem vstopa Republike Slovenije kot polnopravne članice Evropske
določbe Zakona o tujcih prenehajo veljati za drţavljane drţav članic Evropske unije, razen
če so za jih ugodnejše, ter da Republika Slovenija prične s tem dnem v celoti izvajati vse
predpise Evropske unije glede prostega gibanja, vstopa in prebivanja drţavljanov drţav
članic Evropske unije.
Glavni razlog za novelo Zakona o tujcih iz leta 2005 je bila uskladitev nacionalnega
pravnega reda s pravnim redom Evropske unije in sicer je bilo v zakon vsebinsko
prenesenih 7 direktiv in 1 sklep.
Najzahtevnejše med prenesenimi direktivami so direktiva, ki ureja vstop in prebivanje
drţavljanov drţav članic Evropske unije in njihovih druţinskih članov na območju druge
članice ter direktivi, ki za drţavljane tretjih drţav urejata zdruţevanje druţinskih članov in
izdajo dovoljenja za dolgotrajno prebivanje.
Drţavljani drţave članice evropskega gospodarskega prostora lahko s 1.5.2004 vstopi v
Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in za vstop ne
potrebuje dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za prebivanje, in sicer ne glede
na namen, zaradi katerega bo vstopil in prebival v Republiki Sloveniji. V skladu z
zakonodajo in prakso Evropske unije drţavljan drţave članice Evropskega gospodarskega
prostora prve tri mesece po vstopu v Republiko Slovenijo ne bo potreboval dovoljenja za
prebivanje, za prebivanje daljše od treh mesecev pa si moral pri krajevno pristojni upravni
enoti zaprositi za izdajo dovoljenja za prebivanje. Za dovoljenje za prebivanje lahko
zaprosi tudi takoj po vstopu v Republiko Slovenijo.
Do pridobitve dovoljenja za prebivanje pa zanj velja dolţnost »policijske prijave«, ki je
opredeljena v 10. členu Zakona o prijavi prebivališča.
V primeru, da se ne nastani v turističnem, gostinskem ali nastanitvenem objektu, se mora
sam prijaviti pri krajevno pristojni policijski postaji v roku tri dni po prehodu drţavne meje
oziroma po spremembi nastanitve, odjaviti pa pred odhodom. V primeru, da se nastani v
turističnem ali gostinskem objektu ga mora na pristojni policijski postaji prijaviti
stanodajalec v dvanajstih urah po sprejemu, če pa se nastani v nastanitvenem objektu pa
ga je dolţan prijaviti stanodajalec na policijski postaji v roku treh dni po sprejemu. V
praksi je to zelo teţko kontrolirati, saj tujcu ne moreš dokazati koliko časa dejansko ţe
prebiva na območju Republike Slovenije.
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5.1 ZAPOSLITEV IN DELO
V skladu z Direktivo Sveta št. 68/360 EGS z dne 15.10.1968 o odpravi omejitev gibanja in
prebivanja v skupnosti za delavce iz drţav članic in za njihove druţine se drţavljanu
drţave članice izda dovoljenje za prebivanje pod pogojem, da:
ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
potrdilo delodajalca, ga bo zaposlil ali
potrdilo o zaposlitvi ali opravljanju dela (kadar je ţe zaposlen ali ţe opravlja delo).
Dovoljenje za prebivanje se izda z veljavnostjo pet let oziroma prvo dovoljenje se lahko
izda za krajše obdobje, vendar ne manj kot za dvanajst mesecev, če je bil drţavljan
Evropskega gospodarskega prostora v drţavi članici neprostovoljno nezaposlen dlje kot
dvanajst zaporednih mesecev. Drţavljanu Evropskega gospodarskega prostora, ki je v
drugi drţavi članici zaposlen oziroma ki opravlja delo za čas od treh mesecev do enega
leta, se dovoljenje za prebivanje izda za čas trajanja predvidene zaposlitve oziroma
opravljanja dela.

5.2 ŠTUDIJ
Pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje drţavljanu drţave članice iz razloga študija so
opredeljeni v Direktivi Sveta št. 93/96EGS z dne 29.10.1993 o pravici do bivanja za
študente in so naslednji:
veljavna osebna izkaznica ali veljavni potni list;
dokazilo o vpisu na ustrezno izobraţevalno ustanovo;
potrdilo o zdravstvenem zavarovanju, ki pokriva vsa tveganja v drţavi gostiteljici;
zadostna sredstva za preţivljanje višja od ravni, pod katero drţava gostiteljica
odobri socialno pomoč svojim drţavljanom.
Dovoljenje za prebivanje se izda za čas trajanja študija oziroma za eno leto, kadar študij
traja dlje in se v tem primeru vsako leto podaljšuje.

5.3 OPRAVLJANJE STORITEV
Direktiva Sveta št 73/148EGS z dne 21.5.1973 o odpravi omejitev gibanja in prebivanja v
Skupnosti za drţavljane drţav članic v zvezi z ustanavljanjem in opravljanjem storitev
ureja izdajo d
Dovoljenja za prebivanje drţavljanom drţav članic Evropskega gospodarskega prostora, ki
v drugi članici opravljajo delo kot samozaposlena oseba in drţavljanom drţav članic
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Evropskega gospodarskega prostora, ki v drugi drţavi članici izvajajo ali uporabljajo
storitve.
Dovoljenje se drţavljanu drţave članice evropskega gospodarskega prostora lahko izda
če:
ima veljavno osebno izkaznico ali potni list;
dokazilo, da gre za samozaposleno osebo oziroma izvajalca storitve.
Dovoljenje za prebivanje se samozaposleni osebi izda z veljavnostjo pet let, izvajalcu
oziroma uporabniku storitve pa za čas opravljanja oziroma uporabe storitev.

5.4 DRUGI OPRAVIČENI RAZLOGI
Direktiva Sveta št. 90/364/EGS z dne 28.6.1990 o pravici do bivanja ureja izdajo
dovoljenja za prebivanje tistim drţavljanom drţav članic Evropskega gospodarskega
prostora, ki sicer nimajo drugega razloga za bivanje na ozemlju druge drţave članice,
ţelijo pa bivati na njenem ozemlju. Po navedeni direktivi se drţavljanu drţave članice
dovoljenje za prebivanje izda pod pogojem če:
ima veljavno osebno izkaznico ali potni list;
zdravstveno zavarovanje, ki pokriva vsa tveganja v drţavi gostiteljici;
zadostna sredstva za preţivljanje višja od ravni, pod katero drţava gostiteljica
odobri socialno pomoč svojim drţavljanom.
Dovoljenje za prebivanje se izda za dobo petih let, vendar pa ima drţava gostiteljica
moţnost dovoljenja omejiti na dve leti.

5.5 DOVOLJENJE ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŢINSKE ČLANE
DRŢAVLJANA EU IN DRUŢINSKE ČLANE SLOVENSKEGA
DRŢAVLJANA
Kdo se za druţinske člane se po pravnem redu Evropske unije na področju prostega
pretoka oseb šteje je opredeljeno v Uredbi Sveta št, 1612/68/EGS z dne 15.10.1968.
Za druţinske člane se štejejo:
zakonec
otroci do dopolnjenega 21. leta starosti;
neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši, katere je drţavljan EU ali slovenski
drţavljan po zakonu drţave, katere drţavljan je, dolţan preţivljati;
neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši zakonca, ki jih je zakonec drţavljana
EU ali slovenskega drţavljana po zakonu drţave, katere drţavljan je, dolţan
preţivljati;
starši drţavljana EU in slovenskega drţavljana do njegovega 21 leta starosti.
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Druţinski član, ki je drţavljan drţave članice Evropskega gospodarskega prostora, lahko s
1.5.2004 dalje vstopi v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim
potnim listom in za vstop ne potrebuje dovoljenja za vstop, ne glede na namen prebivanja
v Republiki Sloveniji.
Druţinski član, ki ni drţavljan drţave članice Evropskega gospodarskega prostora, lahko
zaradi zdruţitve druţine z drţavljanom Evropskega gospodarskega prostora od 1.5.2004
dalje vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je vizum, razen
če je drţavljan drţave, s katero je Republika Slovenija ukinila vizume ali dovoljenjem za
prebivanje, izdanim s strani druge drţave članice Evropskega gospodarskega prostora. V
primeru, da je drţavljan drţave, ki lahko v Republiko Slovenijo vstopi tudi z drugim
dokumentom (npr. osebno izkaznico), pa z veljavno osebno izkaznico.
Druţinski član, ki v Republiko Slovenijo vstopi na podlagi veljavne osebne izkaznice,
potnega lista in dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge drţave članice
Evropskega gospodarskega prostora, lahko prebiva v Republiki Sloveniji brez dovoljenja za
prebivanje tri mesece od dneva vstopa v drţavo, druţinski član, ki pa vstopi v Republiko
Slovenijo na podlagi vizuma, pa do poteka vizuma.
Druţinski člani, ki ţelijo zaradi zdruţitve oziroma ohranitve druţine z drţavljanom
Evropskega gospodarskega prostora, na območju Republike Slovenije prebivati dlje,
morajo pred pretekom dovoljenega prebivanja pri krajevno pristojni upravni enoti zaprositi
za izdajo dovoljenja za prebivanje.
Dovoljenje za začasno prebivanje se druţinskemu članu, ki ni drţavljan EU, lahko izda, če:
je druţinski član drţavljana EU, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi izdanega
potrdila o prijavi prebivanja, ali slovenskega drţavljana, ki ima v Republiki Sloveniji
prijavljeno prebivališče;
ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
ima zagotovljena zadostna sredstva za preţivljanje, mesečno najmanj v višini,
kolikor
znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji;
ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami tega zakona;
se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali predvsem z
namenom
pridobitve dovoljenja za prebivanje;
niso podani razlogi za zavrnitev.
Dovoljenje za začasno prebivanje se druţinskemu članu izda z enako veljavnostjo, kot je
izdano potrdilo o prijavi prebivanja drţavljanu EU, druţinskemu članu slovenskega
drţavljana pa z veljavnostjo pet let. Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za
druţinskega člana je pristojna upravna enota, na območju katere druţinski član prebiva.
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Druţinskemu članu, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, se lahko
dovoljenje podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda. Za podaljšanje dovoljenja je potrebno
zaprositi pred pretekom dovoljenja pri krajevno pristojni upravni enoti.

5.6 DOVOLJENJE ZA STALNO PREBIVANJE ZA DRUŢINSKEGA ČLANA, KI
NI DRŢAVLJAN EU
Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda druţinskemu članu, ki ni drţavljan EU, če v
Republiki Sloveniji prebiva neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje in izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje.
Druţinskemu članu drţavljana EU, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji, in druţinskemu članu slovenskega drţavljana se lahko dovoljenje za stalno
prebivanje izda po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji, na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje.
Druţinskemu članu zakona se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje, če v Republiki
Sloveniji prebiva neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, če
ima:
veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
zagotovljena zadostna sredstva za preţivljanje;
ustrezno zdravstveno zavarovanje in
če ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja.
Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za druţinskega člana lahko zaprosi drţavljan EU
oziroma slovenski drţavljan ali druţinski član oziroma njegov zakoniti zastopnik.
Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za druţinskega člana je
pristojna upravna enota, na območju katere druţinski član prebiva.
Dovoljenje za stalno prebivanje se druţinskemu članu izda za neomejeno časovno
obdobje.

5.7 DELOVNO DOVOLJENJE
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. List RS, št 76/07-upb), ki se je začel uporabljati
3.12.2007 je na področju prijave dela tujcev prinesel vrsto novosti.
Zakon določa pogoje, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v Republiki Sloveniji, če z
mednarodnimi sporazumi ni drugače določeno.
Za izdajo delovnega dovoljenja morata vlagatelj in tujec izpolnjevati pogoje, določene z
Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev.
Tujci, se lahko zaposlijo ali delajo v Sloveniji pod pogojem, da imajo delovno dovoljenje in
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da je zavezanec za prijavo dela prijavil delo tujca. Izjemoma se lahko tujci zaposlijo na
podlagi potrdila o prijavi dela. Delovno dovoljenje se praviloma izda na vlogo delodajalca.
Delodajalec na tujca ne sme prenašati finančnih bremen v zvezi s pridobivanjem delovnih
dovoljenj. Za isto časovno obdobje je tujcu lahko izdano le eno delovno dovoljenje.
Novela zakona pa omogoča tudi zaposlitev tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo pri več
delodajalcih. Tujec sme v Republiki Sloveniji opravljati samo tisto delo, za katero mu je
bilo izdano delovno dovoljenje. Med trajanjem delovnega razmerja mora imeti tujec
prijavljeno socialno zavarovanje.
Vrste delovnih dovoljenj:
osebno delovno dovoljenje (za določen ali nedoločen čas),
Za samozaposlitev 1 leto
Z veljavnostjo 3 let
Za nedoločen čas
Za čas določen s posebnim zakonom
Na podlagi mednarodne pogodbe
dovoljenje za zaposlitev (za 1 leto, če ZZDT ne določa drugače)
Prva zaposlitev
Nova zaposlitev
Podaljšanje (namesto ponovne vloge)
Zaposlitev brez kontrole trga dela
Zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih
dovoljenje za delo (različna časovna omejitev, odvisno od namena)
Napoteni tujci
Usposabljanje in izpopolnjevanje
Sezonsko delo tujcev
Delo tujih zastopnikov
Individualne storitve tujcev
Na novo so določeni tako roki za prijavo dela, kakor tudi sankcije opustitve prijave. Prijava
dela se opravi v rokih, ki so določeni v 29. a in 29. b členu Zakona o zaposlovanju in delu
tujcev. V primerih, ko delodajalec s tujcev sklene pogodbo o zaposlitvi, se za prijavo dela
šteje prijava v socialno zavarovanje.
Rok za prijavo začetka dela tujca, ki pred izdajo delovnega dovoljenja še nima izdanega
dovoljenja za prebivanje določa 29. člen zakona. Zavezanec je dolţan prijavo opraviti v
roku 15 dni od vročitve dovoljenja za prebivanje. Če zavezanec zaradi objektivnih razlogov
ne pride v Republiko Slovenijo takoj po pridobitvi dovoljenja za prebivanje (npr. zaradi
bolezni tujca, smrti oţjega druţinskega člana), mora zavezanec za prijavo v 15 dnevnem
roku o tem pisno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje in priloţiti dokazila o razlogih za
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zamudo prijave začetka dela tujca. Zavod RS za zaposlovanje lahko na podlagi
obrazloţitve in dokazil zavezanca odobri poznejšo prijavo začetka dela tujca. Če zavezanec
ne opravi prijave začetka dela v 15 dnevnem roku, niti v tem roku ne obvesti Zavod RS za
zaposlovanje oziroma niti v naknadno določenem roku ne opravi prijave začetka dela, se
delovno dovoljenje razveljavi. Izjema je osebno delovno dovoljenje, ki se ne razveljavi.
Zavod RS za zaposlovanje, razen osebnega delovnega dovoljenja, prične po uradni
dolţnosti s postopkom razveljavitve delovnega dovoljenja na podlagi podatka o datumu
vročitev dovoljenja za prebivanje, ki pa ga pridobi pri Ministrstvu za notranje zadeve.
Rok za prijavo začetka dela tujca, ki je pred izdajo delovnega dovoljenja ţe imel izdano
dovoljenje za prebivanje določa 29. b člen zakona. Zavezanec je dolţan prijavo opraviti v
roku 10 dni od vročitve delovnega dovoljenja. V primeru opustitve prijave se delovno
dovoljenje ne razveljavi, je pa predpisana sankcija zaradi kršitve določb zakona.
Podaljšanje dovoljenja za zaposlitev določa 11. b člen zakona. Vlogo za podaljšanje
dovoljenja za zaposlitev lahko delodajalec vloţi na Zavodu RS za zaposlovanje 60 dni oz.
najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev. Če
Zavor RS za zaposlovanje podaljšanja dovoljenja ne izda pred iztekom veljavnosti
predhodno veljavnega dovoljenja za zaposlitev, izda potrdilo o vloţeni vlogi, ki velja kot
dovoljenje za zaposlitev do dokončnosti odločbe o podaljšanju dovoljenja za zaposlitev. To
pomeni, da je tujec lahko na podlagi takšnega potrdila še naprej zaposlen tudi po preteku
veljavnosti predhodno veljavnega delovnega dovoljenja in torej tudi socialno zavarovan.
Delodajalec je dolţan tujca tudi odjaviti iz obveznega zavarovanja in sicer z dnem
prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi preneha po Zakonu o delovnih
razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 103/07) z dnem prenehanja veljavnosti delovnega
dovoljenja.

5.8 NAVIDEZNE ZAKONSKE ZVEZE
V konkretnih postopkih ugotavljamo, da do zlorab postopkov za pridobitev dovoljenj za
prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji prihaja ob vlogah iz različnih namenov oziroma
razlogov prebivanja v Republiki Sloveniji, najpogosteje pa se v zadnjem času pojavljajo
zlorabe v postopkih izdaje prvih dovoljenj za prebivanje zaradi zdruţitve druţine s
slovenskim drţavljanom na podlagi 93. k člena Zakona o tujcih. Večkrat ugotavljamo
razloge za domnevo navideznih zakonskih zvez in da je bila zakonska zveza sklenjena
predvsem z namenom pridobitve vizuma ali dovoljenja za začasno prebivanje tujca v
Republiki Sloveniji iz razloga zdruţitve druţine oziroma pravice do celovitosti druţine.
Zakonska zveza, ki jo slovenski drţavljan sklene v tujini je veljavna le, če ob sklenitvi
zakonske zveze niso obstajali zadrţki določeni v Zakonu o zakonski zvezi in druţinskih
razmerjih (Ur. l. RS, št. 69/04-upb1) in je zakonska zveza sklenjena na način oziroma po
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postopku, ki ga za sklenitev določa pravo drţave, kjer je bila sklenjena. Po Zakonu o
mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Ur. l. RS, št. 56/99) se namreč pogoji za
sklenitev zakonske zveze presojajo po pravu drţave, katere drţavljana sta ob sklenitvi
zakonske zveze bodoča zakonca, za postopek sklenitve (obličnost) pa se uporablja pravo
drţave, kjer se zakonska zveza sklepa.
Pristojni organ za sklenitev zakonske zveze v tujini mora torej pred sklenitvijo zakonske
zveze ugotavljati tudi ali drţavljan Republike Slovenije izpolnjuje pogoje, ki jih za veljavno
sklenitev zakonske zveze predpisuje naša zakonodaja, ki ureja področje zakonskih zvez.
Bodoči zakonec mora predloţiti izpisek iz rojstne matične knjige in potrdilo, da po pravu
katere drţavljan je, ni zadrţkov za pravno veljavno sklenitev zakonske zveze. V nekaterih
drţavah zadostuje le izjava npr. da je samskega stanu, ter da ni zadrţkov da sklene
zakonsko zvezo.
V primerih izdaje dovoljenj ali vizumov zaradi zdruţitve druţine je potrebno tesno
sodelovanje med upravnimi enotami in diplomatsko konzularnimi predstavništvi, saj gre za
občutljivo področje medčloveških odnosov. Kadar konzularni usluţbenec v postopku
sprejema vloge za izdajo vizuma ali dovoljenja za prebivanje dvomi v resničnost navedb
tujca, o tem obvesti upravno enoto. Uradna oseba upravne enote in konzularni
usluţbenec se dogovorita o dnevu in uri zaslišanja zakoncev v Republiki Sloveniji in na
diplomatsko konzularnem predstavništvu v tujini, prav tako se tudi dogovorita o
osnovnem naboru vprašanj, ki bodo zastavljena obema zakoncema. Po opravljenih
zaslišanjih si uradna oseba upravne enote in konzularni usluţbenec izmenjata zapisnike in
odločitev opreta na ugotovljena dejstva in okoliščine. Po potrebi se pridobijo tudi še drugi
dokazi, iz katerih je mogoče dejstva nesporno ugotoviti.
Pri teh postopkih pa je potrebno še posebej opozoriti na Resolucijo Sveta 97/C382/01 z
dne 4. 12.1997 o ukrepih, ki se sprejmejo za boj zoper sklepanje zakonskih zvez iz
koristoljubja. Resolucija daje določene usmeritve pri ugotavljanju takih zakonskih zvez in v
smislu navedene resolucije je sestavljen tudi informativni vprašalnik o naboru vprašanj, ki
so zastavljena obema zakoncema. Predvsem je potrebno zaslišati oba zakonca, ki ju
zaslišita dve uradni osebi istočasno na različnih lokacijah.

5.9 SREDSTVA ZA PREŢIVLJANJE
Zakon o tujcih v tretjem in četrtem odstavku 27. člena Zakona o tujcih opredeljuje
pogoje, ki jih mora izpolnjevati tujec, ki ni drţavljan Evropske unije in ki ţeli prebivati v
Republiki Sloveniji oziroma pogoje za izdajo dovoljenja za prebivanje, ki ga mora tujec
pridobiti, če ţeli v Republiki Sloveniji prebivati iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na
podlagi vizuma. Pogoj zadostnih sredstev za preţivljanje pa je eden izmed pogojen za
vstop in prebivanje drţavljanov drţav članic evropske unije in njihovih druţinskih članov
ter tudi druţinskih članov slovenskega drţavljana. Tako mora tujec za izdajo dovoljenja za
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prebivanje v upravnem postopku dokazati tudi, da ima zadostna sredstva za preţivljanje
času prebivanja v drţavi, oziroma mu mora biti preţivljanje kako drugače zagotovljeno,
mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki
Sloveniji. Osnovni znesek minimalnega dohodka je določen s sklepom o usklajenih višinah
transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (Ur. list RS, št. 73/08) od 01.07.2008
dalje v višini 221,70 evra na druţinskega člana. Zadostna sredstva za preţivljanje so torej
eden izmed ostalih pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje.
V kolikor tujec v upravnem postopku izdaje dovoljenja za prebivanje ne izkaţe
izpolnjevanja navedenega pogoja, se mu dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ne
izda v skladu prvo alinejo prvega odstavka 43. člena Zakona o tujcih.
Med zagotovljena sredstva za preţivljanje, tako za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje, kakor tudi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, se vštejejo tudi sredstva
iz socialnih transferjev (otroški dodatki, varstveni dodatki, štipendija, enkratna denarna
pomoč….), ki jih tujec oziroma druţinski član prejema v času odločanja o zadevi.
Prav tako se med zagotovljena sredstva za preţivljanje v postopku izdaje dovoljenja za
stalno prebivanje šteje tudi osebni dohodek, ki ga tujec v času odločanja o zadevi prejema
na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali delu, sklenjene za določen čas. Po veljavnem zakonu
o tujcih za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ni več pogoj, da bi moral tujec prebivati
v Republiki Sloveniji iz takega namena prebivanja, ki opravičuje stalno prebivanje na
območju drţave, kot je to določa prejšnji Zakon o tujcih v 16. členu, temveč je pogoj, da
ima enega od upravičenih razlogov oziroma namenov prebivanje v drţavi.
Za dohodek iz dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika se šteje dobiček, ki se
ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseţenimi v zvezi z opravljanjem
dejavnosti. Dobiček predstavlja tudi davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, kot to
določa prvi odstavek 48. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06) razen, če ni z
navedenim zakonom drugače določeno.
Višina dobička samostojnega podjetnika posameznika je razvidna iz dokazil, ki jih
samostojni podjetnik posameznik predloţi davčnemu organu, prav tako pa višina dobička
izhaja tudi iz odločbe o odmeri dohodnine oziroma odločbe o višine akontacije dohodnine,
ki jo izda pristojni davčni organ. V praksi največkrat nastane problem, ker si samostojni
podjetniki plačujejo zelo nizko davčno osnovo in potem dobiček, napovedan s strani
samostojnega podjetnika posameznika v davčnem obračunu akontacije dohodnine od
dohodka, doseţenega z opravljanje dejavnosti ne zadošča za zdruţitev njegove druţine.
Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preţivljanje tujec lahko izkazuje tudi s
sredstvi, ki jih prejema na podlagi pogodbe oz. dogovora o preţivljanju, to je
civilnopravne pogodbe med dvema osebama, med katerima po Zakonu o zakonski zvezi in
druţinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 69/04-upb) ne obstaja dolţnost preţivljanja. Pogodba
mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, na katerem je tudi izvršilna klavzula.
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Pogodba o preţivljanju mora vsebovati vse obvezne sestavine in sicer morata biti
navedeni obe pogodbeni stranki (preţivljalec in preţivljanec), nadalje mora biti v pogodbi
točno določen čas, za katerega se sklepa, višina sredstev, ki jih preţivljalec izplačuje
preţivljancu, kako pogosto se ta sredstva izplačujejo (mesečno) ter način plačila, pogodbo
pa morata obe pogodbeni stranki tudi lastnoročno podpisati.

5.10 PRIMERNOST STANOVANJA
Zakon o tujcih določa v 83. členu prijavo in odjavo tujčevega začasnega ali stalnega
prebivališča, medtem ko za t.i. »policijsko prijavo« tujca veljajo predpisi, ki urejajo prijavo
in odjavo drţavljanov Republike Slovenije (Zakon o prijavi prebivališča ter Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča), razen prijave v zdravstvenih
ustanovah, ki sprejmejo tujca na zdravljenje (84. člen ZTuj).
Prvi odstavek 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča
(ZPPreb-B, Url. List RS, št. 111/2007) določa, da je potrebno stalno prebivališče oz.
spremembo naslova stanovanja prijaviti v osmih dneh od naselitve oziroma od vročitve
dovoljenja za stalno prebivanje tujca, odjaviti pa pred odselitvijo.
Peti odstavek 7. člena istega zakona tudi določa, da tujec lahko prijavi stalno prebivališče
in spremembo naslova stanovanja v Republiki Sloveniji le, če ima veljavno dovoljenje za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
V 9. a členu istega zakona je obvezna prijava in odjava tujcev tudi v zavodu za
prestajanje kazni in v prevzgojnih domovih.
10. člen Zakona o prijavi prebivališča določa t.i. »policijsko prijavo«.
Tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima dovoljenja za prebivanje v Republiki
Sloveniji ali potrdila o prijavi prebivanja, mora stanodajalec prijaviti oziroma odjaviti
pristojni policijski postaji v roku treh dni po njegovem sprejemu.
Bolnišnice in drugi zdravstveni zavodi, ki sprejmejo na zdravljenje tujca, ki nima
dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji so dolţni
takega tujca prijaviti oziroma odjaviti pristojni policijski postaji v 24 urah po njegovem
sprejemu oziroma prihodu.
Tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki
Sloveniji in se ne nastani v turističnih, gostinskih ali nastanitvenih objektih oziroma pri
stanodajalcih, se mora prijaviti pristojni policijski postaji v roku treh dni po prehodu
drţavne meje oziroma po spremembi nastanitve, odjaviti pa pred odhodom.
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Hkrati pa ima prijavno dolţnost po 10 a. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-B) tudi lastnik oziroma najemnik objekta v katerem
prebiva tujec z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v
Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. Če se tak tujec nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma
začasnega prebivališča, ga je dolţan lastnik oziroma najemnik objekta pri pristojni
policijski postaji prijaviti oziroma odjaviti, če ţeli prebivati več kot tri in ne več kot 60 dni.
Tujca mora prijaviti v teh dneh od dneva naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo.
V 12. členu istega zakona je določena prijavna obveznost posameznika. Tujec, ki ima
veljavno dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji,
vendar v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega oziroma začasnega prebivališča
pri pristojnem organu, mora začasno prebivališče prijaviti v treh dneh od dneva naselitve
oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje tujca ali potrdila o prijavi prebivanja
v Republiki Sloveniji, odjaviti pa pred odselitvijo.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča v 12. a členu uvaja nov
institut ugotavljanja dejanskega začasnega prebivališča.
Ta postopek po uradni dolţnosti uvede, če organ podvomi, da tujec dejansko začasno ne
prebiva na naslovu na katerem je začasno prijavljen.
Zakon o tujcih namreč nima izvršilnega predpisa, ki bi natančneje določal kriterije in
merila pri posameznih pogojih. Prav tako se po 11. členu Stanovanjskega zakona za oţje
druţinske člane štejejo zakonec lastnika ali osebe, s katero lastnik ţivi v izven zakonski
skupnosti, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po
zakonu dolţna preţivljati. Glede na navedeno lahko osebe, ki se po Stanovanjskem
zakonu štejejo za oţje druţinske člane, kot dokazilo o zagotovljenem primernem
stanovanju pri izdaji dovoljenja za prebivanje predloţijo zgolj pisno izjavo lastnika
stanovanja, pri čemer ni potrebno preverjati primernosti stanovanja niti koliko članov ţe
ţivi v določeni stanovanjski enoti.

5.11 USTREZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Zakon o tujcih izdajo dovoljenja za prebivanje pogojuje tudi z zagotovljenim zdravstvenim
zavarovanjem. V 27. členu zakona so določeni pogoji za izdajo dovoljenja, 43. člen pa
določa, da se dovoljenje za prebivanje med drugim ne izda, če tujec nima ustreznega
zdravstvenega zavarovanja. Prav tako je ustrezno zdravstveno zavarovanje pogoj pri
podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje, izdaji nadaljnjega dovoljenja in pri
pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji.
K vlogi za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje iz vseh namenov oziroma
razlogov mora tujec priloţiti dokazilo o zagotovljenem zdravstvenem zavarovanju v drţavi
tujca. Za tujce s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o socialni varnosti
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oziroma socialnem zavarovanju, ki ureja področje zdravstvenega zavarovanja (v
nadaljevanju sporazum), se kot dokazilo o zagotovljenem zdravstvenem zavarovanju šteje
izpolnjen obrazec o pravici do zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji. V primeru, da
sporazum posebnega obrazca za določen namen ne predpisuje, mora tujec predloţiti
potrdilo o zdravstvenem zavarovanju, ki ga izda nosilec zdravstvenega zavarovanja v
njegovi drţavi in iz katerega mora biti razvidno:
da je tujec zdravstveno zavarovan v matični drţavi;
podlaga za njegovo zdravstveno zavarovanje (npr. delovno
upokojenec…);
obseg pravic do zdravstvenih storitev, ki mu je zagotovljen v tujini;
časovna veljavnost potrdila.

razmerje,

Navedeno potrdilo mora tujec predloţiti tudi v primerih, ko je v matični drţavi zdravstveno
zavarovan na takšni podlagi, da ne more pridobiti s sporazumom predpisanega obrazca.
Za tujce s katerimi pa Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma, se kot dokazilo
o zagotovljenem zdravstvenem zavarovanju pri prvi vlogi za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje šteje potrdilo o zdravstvenem zavarovanju, ki ga izda nosilec zdravstvenega
zavarovanja v drţavi tujca.
Kadar tujec ni zdravstveno zavarovan v matični drţavi mora predloţiti dokazilo o
komercialnem zavarovanju pri zavarovalnici, ki bo krila zavarovanje v Republiki Sloveniji.
Polico zdravstvenega zavarovanja CORIS je moţno skleniti od 3 dni do enega leta, samo
po Evropi ali po celem svetu, obstaja pa tudi moţnost dvojnega kritja zavarovanja.
Zavarovanje je lahko posamično, druţinsko ali skupinsko.
Tujci iz zahodnoevropskih drţav, ZDA in Kanade imajo zavarovanja CIGNA International,
ki velja po vsem svetu in tudi pokriva vsa tveganja.
Starejše osebe, ki ţivijo v RS kot oţji druţinski člani ali iz drugega utemeljenega razloga in
se ne morejo zavarovati kot druţinski člani sklenejo pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici
prostovoljno zdravstveno zavarovanje – VOZ. Pri osebah starejših nad 60 let starosti
Vzajemna osebo najprej napoti na zdravniški pregled in če je mnenje zdravnika pozitivno
se zdravstveno zavarovanje lahko sklene, če pa je oseba rizična ali zelo rizična pa se
zdravstveno zavarovanje lahko odkloni.
Sklenitev zavarovanja pri Adriatic- Sloveniki (CORIS) ali sklenitev zavarovanja pri Vzajemni
pomeni le nujno in neodloţljivo zdravstveno storitev in en obisk pri zdravniku. S temi
zavarovanji tujci dobijo zelo malo, sluţijo le zavarovalnice.
Pri vlogi za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje oz. k vlogi za izdajo nadaljnjega
dovoljenja
upravna enota sama po uradni poti preveri podatke o ustreznosti
zdravstvenega zavarovanja.
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V praksi pa se največkrat pojavlja problem ustreznosti zdravstvenega zavarovanja kot
pogoja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje druţinskega člana slovenskega
drţavljana skladno z določbo 93. l. člena Zakona o tujcih. Tujci v postopku izdaje
dovoljenja za prvo prebivanje za druţinske člane predloţijo komercialno zdravstveno
zavarovanje, ki je v času odločanja veljavno na primer en mesec. Dovoljenje za
druţinskega člana slovenskega drţavljana pa se ob izpolnjevanju ostalih zakonsko
določenih pogojev (pogoja sredstev za preţivljanje) izda z veljavnostjo petih let. V
takšnem primeru stranka ni vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje, katere nosilec
je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, niti ni razviden obseg pravic, ki gredo
osebi iz tega zavarovanja.
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6 PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE POLOŢAJA TUJCEV V
IZBRANIH DRŢAVAH

6.1 DANSKA
6.1.1

Dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za delo

Dovoljenja za prebivanje in delovna dovoljenja izdaja tujcem Urad za imigracijo
Ministrstva za priseljence, begunce in integracijo.
Drţavljani skandinavskih drţav pa ne potrebujejo dovoljenj za prebivanje in delo.
Drţavljani iz drţav članic EU1 in drţav podpisnic sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru (EGP) v prvih 3 mesecih bivanja ne potrebujejo nobenega dovoljenja, po treh
mesecih pa potrebujejo EU/EGP potrdilo o prebivanju.
Za drţavljane Češke, Estonije, Madţarske, Latvije, Litve, Poljske, Slovaške in Slovenije
velja prehodna ureditev. Ti drţavljani za delo na Danskem potrebujejo delovno dovoljenje
in dovoljenje za prebivanje (povzeto po spletnih straneh Delo na Danskem).
Zakon o tujcih določa, da se drţavljanu Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Slovaške,
Slovenije, Češke in Madţarske lahko izda dovoljenje za prebivanje:
če je sklenjena ali ponujena pogodba za najmanj 30 ur dela na teden z delodajalcem na
Danskem v skladu z dansko kolektivno pogodbo;
če je sklenjena ali ponujena individualna pogodba za najmanj 30 ur dela na teden z
delodajalcem na Danskem, kot: raziskovalec, učitelj/profesor, direktor itd.;
v drugih primerih se tudi zahteva pogodba z danskim delodajalcem za 30 ur dela na
teden.
Med drugim omenjeni Zakon o tujcih tudi določa, da delovnega dovoljenja ne potrebujejo
tuji drţavljani z dovoljenjem za stalno prebivanje ter nekatere druge kategorije tujcev z
urejenim bivanjem (na primer, na podlagi predhodnega izpisa iz danskega drţavljanstva,
odobrenega statusa iz humanitarnih razlogov ali razlogov zdruţitve druţine itd.).
Za ostale tuje drţavljane velja splošno pravilo, da lahko pridobijo delovno dovoljenje in
dovoljenje za prebivanje, ko si uredijo primerno zaposlitev. To pomeni, da je laţje dobiti
delovna dovoljenja na deficitarnih strokovnih področjih.

1

Evropski svet je 1992 v Edinburgu sprejel deklaracijo, ki Danski priznava specialni status glede
sodelovanja znotraj Evropske unije. Tako je Danska izvzeta na štirih področjih evropskih politik - iz
skupne evropske valute, evropske obrambne politike, sodelovanja v pravosodju in notranjih
zadevah ter glede evropskega drţavljanstva (povzeto po spletnih straneh Folketinga).
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Trenutno na Danskem potrebujejo strokovnjake s področja informacijskih tehnologij
inţenirje, matematike, kemike, farmacevte, zdravnike itd. Seznam področji, na katerih
primanjkuje strokovnjakov, se objavlja na spletnih straneh Urada za imigracijo. Za
deficitarne skupine delavcev obstaja tudi poseben sistem zaposlovanja (the job card
sheme), ki omogoča laţje pridobivanje delovnega dovoljenja. Urad za priseljevanje
ponavadi zahteva tudi pristanek delavskega sindikata, v navedenih primerih pa ni
potrebno.
Zdravniki in drugo medicinsko osebje pa potrebujejo pooblastilo zdravstvenega sveta
(National Board of Health) za opravljanje svojega poklica v drţavi.
Dovoljenje za prebivanje mora tujec praviloma pridobiti preden pride na Dansko. Ob
vloţitvi vloge za pridobitev delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje mora kot
prilogo predloţiti sklenjeno pogodbo z danskim podjetjem ali z raziskovalno ustanovo.
Ob prihodu se mora tujec, katerega namen prebivanja je daljši od 3 mesecev, registrirati
v nacionalnem registracijskem uradu v občini, kjer ima namen prebivati. Drţavljani
skandinavskih drţav, drţav članic Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega
prostora in Švice lahko prebivajo brez registracije na Danskem do 6 mesecev. Po
registraciji dobi tujec civilno registracijsko številko (CPR) in certifikat o zdravstvenem
zavarovanju (povzeto po spletnih straneh Delo na Danskem in Zakona o tujcih).

6.1.2

Zdruţitev druţine

V skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priloţen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ni sodelovala pri sprejetju Direktive 2003/86/ES
o pravici do zdruţitve druţine. Omenjena direktiva je ne zavezuje, niti je ni dolţna
uporabljati.
Za dovoljenje za prebivanje iz razloga zdruţitve druţine lahko zaprosijo:
zakonski partnerji,
registrirani partnerji
zunajzakonski partnerji oseb, ki bivajo na Danskem.
Pri tem pa mora oseba, ki biva na Danskem in kateri se ţeli pridruţiti njen
zakonec/partner, izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
imeti mora dansko drţavljanstvo ali drţavljanstvo ene od skandinavskih drţav;
imeti mora dovoljenje za prebivanje na Danskem, ki je pridobljeno na osnovi statusa
azila oziroma mednarodne zaščite;
imeti mora dovoljenje za stalno prebivanje ţe najmanj tri leta.
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Oseba, ki ţivi na Danskem, ne sme biti obsojena za nasilno dejanje nad morebitnim
bivšim zakoncem/partnerjem najmanj 10 let pred vloţitvijo vloge za zdruţitev druţinskih
članov.
Pri reševanju vloge za zdruţitev druţine morata oba partnerja:
biti starejša od 24 let;
ţiveti skupaj na istem naslovu na Danskem, ko je dovoljenje za prebivanje
odobreno;
Danska mora biti središče njunih ţivljenjskih interesov bolj kot kakšna druga drţava
(combined attachment).
Urad za imigracijo poleg navedenih ocenjuje še številne druge elemente:
dolţino bivanja partnerjev na Danskem;
ali imata/ ali eden od njiju druţino in prijatelje na Danskem;
ali imata/ ali eden od njiju obvezo varstva ali obiskovanja otroka, ki ţivi na
Danskem;
če sta/ ali je eden od njiju končal izobraţevanje ali ima druge trdne vezi s trgom
dela na Danskem;
kako dobro govorita danski jezik;
njune vezi z drugo drţavo, na primer: ali sta za dalj časa obiskala kakšno drugo
drţavo;
ali imata otroke ali druge druţinske člane v drugi drţavi;
ali je Danska središče njunih ţivljenjskih interesov pa se ne ocenjuje v primerih - ko
ima zakonec/partner dansko drţavljanstvo več kot 28 let, legalno biva na Danskem
več kot 28 let oziroma ţivi na Danskem od zgodnjega otroštva.
Za primernost zakonske zveze ali druge oblike skupnega ţivljenja obstajajo tudi določeni
pogoji:
zakonska zveza ali registrirano partnerstvo mora biti veljavno po danski zakonodaji;
v zakonsko zvezo/partnerstvo morata vstopiti prostovoljno;
zakonska zveza/partnerstvo ne sme biti sklenjeno zaradi pridobivanja dovoljenja za
prebivanje.
V primeru, da partnerja ţivita v zunajzakonski skupnosti, morata imeti trajno razmerje.
Urad za imigracijo preveri naravo njunega razmerja. Običajno morata zunajzakonska
partnerja dokazati, da sta skupaj ţivela na istem naslovu najmanj 18 mesecev.
Na podlagi vloge o zdruţitvi druţine vlogo obravnava Urad za imigracijo. Moţen pa je tudi
spregled določenih pogojev zaradi sprejetih mednarodnih sporazumov. Izjeme so mogoče
pri obravnavanju pogojev glede starosti partnerjev (24 let), primernosti stanovanja,
ugotavljanju vezi z Dansko ter v zvezi s prejemanjem socialne pomoči. Izjeme se
upoštevajo predvsem, če ima oseba pridobljeno dovoljenje za prebivanje v azilnem
postopku ali podobno. Izjeme so moţne tudi, če ima oseba otroka na Danskem z bivšim
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partnerjem, če je starejša oziroma zelo bolna ali če je invalidna oseba. Izjeme so tudi
mogoče v primeru šolanja ali, če oseba dela na področju deficitarnih poklicev. Enako velja
tudi , če dela za dansko vlado oziroma ima pomemben poloţaj za varnost in zunanjo
politiko.
Otroci s tujim drţavljanstvom lahko pridobijo dovoljenje za prebivanje zaradi zdruţitve
druţine, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
otrok mora biti mlajši od 15 let ob vloţitvi vlog;
roditelj, ki biva na Danskem, mora biti drţavljan skandinavskih drţav (Danska,
Švedska, Norveška, Finska in Islandija), ali mora imeti dovoljenje za prebivanje, ki je
pridobljeno na osnovi statusa azila oziroma mednarodne zaščite oz. mora imeti
dovoljenje za stalno prebivanje ali dovoljenje za začasno prebivanje z moţnostjo
pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje;
po zdruţitvi druţine mora otrok ţiveti s staršem, ki je/sta odgovorna za njega;
otrok se ne sme poročiti oziroma ţiveti v zunajzakonski skupnosti;
roditelj, ki ţivi na Danskem, ne sme biti obsojen zaradi zlorabe otroka, ki je mlajši
od 15 let, najmanj 10 let pred vloţitvijo vloge;
posebej se obravnavajo tudi interesi otroka. Tako bo Urad za imigracijo ocenil ali
ima druţina otroka socialne probleme na Danskem, kakšne so vezi otroka z drţavo
izvora, kakšna je otrokova izobrazba, jezikovna usposobljenost itd.;
moţnost otrokove integracije v dansko druţbo.
Urad za imigracijo lahko od staršev zahteva dodatni pogoj, da niso prejemniki socialne
pomoči v določenem obdobju, običajno do izdaje dovoljenja za stalno prebivanje za
otroka.
Otroci lahko pridobijo dovoljenje tudi, da ne bi prišlo do kršitve mednarodnih obvez, na
primer, ko so starši pridobili dovoljenje za prebivanje v azilnem postopku, ali če interes
otroka nalaga, da se mu odobri bivanje tudi, če je starejši od 15 let (povzeto po spletnih
straneh Novo na Danskem in Zakona o tujcih).

6.1.3

Navidezne zakonske zveze

Zaradi preprečevanja navideznih oz. fiktivnih porok Urad za imigracijo med drugim preveri
tudi ostale informacije, da bi laţje ocenil, ali je zakonska veza ali partnerstvo sklenjeno
zaradi pridobivanja dovoljenja za prebivanje. V primeru potrditve suma se ne odobri
dovoljenja za prebivanje zaradi zdruţitve druţine. Med drugim se preveri:
ali sta partnerja ţivela skupaj na istem naslovu;
ali lahko komunicirata v istem jeziku;
ali med njima obstaja velika razlika v letih;
kako dolgo sta se poznala pred poroko;
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podatki o bivših razmerjih (na primer, ali je bila oseba, ki ţivi na Danskem bila prej v
razmerju s tujcem, ter je do prekinitve razmerja prišlo kmalu po odobritvi dovoljenja
za prebivanje).

6.1.4

Pogoji za bivanje

Za zdruţitev druţine morajo biti zagotovljeni tudi primerni pogoji za bivanje (housing
requirement). Oseba, ki ţivi na Danskem, in kateri se ţeli pridruţiti njen zakonec/partner
ali otrok, mora biti lastnik stanovanja oziroma, če je najemnik, mora imeti najemno
pogodbo za nedoločen čas oziroma pogodbo daljšo za tri leta od datuma, ko je vloţena
vloga za dovoljenje za prebivanje.
Stanovanje mora biti tudi ustrezne velikosti oziroma mora imeti eno od naslednjih
lastnosti:
skupno število oseb, ki ţivijo v stanovanju, je lahko samo dvakrat večje od števila
sob;
v stanovanju mora biti zagotovljenih najmanj 20 kvadratnih metrov na osebo
(povzeto po spletnih straneh Novo na Danskem in Zakona o tujcih).

6.1.5

Sredstva za preţivljanje

Za zdruţitev druţine morajo biti zagotovljena tudi zadostna sredstva za preţivljanje.
Oseba, ki ţivi na Danskem, ne sme biti prejemnik socialne pomoči najmanj 12 mesecev
pred vloţitvijo vloge za zdruţitev druţinskih članov pri Uradu za imigracijo. Dana mora biti
tudi določena bančna garancija (collateral requirement) kot oblika jamstva oziroma
poroštva za kritje morebitne socialne pomoči, ki bi jo prejeli druţinski člani od občine.
Poroštvo v obliki bančne garancije v letu 2007 znaša 7.599 evrov2 (povzeto po spletnih
straneh Novo na Danskem in Zakona o tujcih).

6.1.6

Zdravstveno zavarovanje

Drţavljani skandinavskih drţav ter drţav članic EU in EGP so zavarovani v javnem
zdravstvenem sistemu z dnem registracije na Danskem, če so bili tako zavarovani v drţavi
izvora. Drţavljani drugih drţav se vključijo v javni zdravstveni sistem 6 tednov po
registraciji (povzeto po spletnih straneh Delo na Danskem).

2

56.567 DKK = 7.599,01 EUR. Za vloge, ki so vloţene v letu 2006, je poroštvo nekoliko manjše
(55.241DKK) (povzeto po spletnih straneh Novo na Danskem). Zakon o tujcih govori o poroštvu od
50.000 DKK.
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6.2 FINSKA3
Finska je drţava emigracije. Zadnji večji val odseljevanj na Švedsko se je začel v
petdesetih in končal v sedemdesetih letih. Danes pa na Finskem počasi, a vztrajno
narašča populacija imigrantov (Eurofound, spletna stran).
Na Finskem je število tujcev v absolutnem in relativnem smislu precej nizko glede na
druge evropske drţave. V drţavi trajno ţivi pribliţno 110.000 tujcev. Največjo skupino
predstavljajo Rusi, sledijo jim Estonci, Švedi, Somalci in Iračani (UTA, spletne strani).
Na Finskem se s problematiko imigracije, prebivališča, beguncev in drţavljanstva, ukvarja
Direktorat za imigracijo pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve. To je strokovni
organ, ki odloča o posameznih primerih in implementira finsko imigracijsko politiko.

6.2.1

Dovoljenje za prebivanje

Dovoljenje za prebivanje potrebuje oseba t.i. drţavljani tretjih drţav v primeru daljšega
bivanja na Finskem. Izjeme od tega pravila so drţavljani nordijskih drţav, (Švedske,
Norveške, Danske in Islandije), drţav članic EU in drţav Evropskega gospodarskega
prostora (EGP). Drţavljani nordijskih drţav in drţav članic EU ter drţavljani Liechtensteina
in Švice lahko prosto vstopajo na Finsko in tam bivajo brez dovoljenja za prebivanje. Brez
dovoljenja pa se lahko na Finskem tudi zaposlijo ali študirajo. Če ostanejo na Finskem
daljši čas od treh mesecev, se morajo prijaviti na policijski postaji.
Prošnjo za dovoljenje za prvo prebivanje je potrebno vloţiti na finskem veleposlaništvu v
drţavi, iz katere je oseba, ki ţeli dovoljenje. Vlogo za podaljšanje dovoljenja za prebivanje
pa si ureja pri lokalni policiji. Dovoljenje za prvo prebivanje se vedno izda za določen čas,
vendar največ za eno leto ali za čas trajanja študija oz. zaposlitve. Izjeme so moţne v
primeru, da je bil vlagateljev vsaj eden od prednikov (starši oz. stari starši) finski
drţavljan, v tem primeru pa se mu dovoljenje za prvo prebivanje izda za dobo štirih let.
Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda osebi, ki je na Finskem bivala nepretrgoma
tri leta.
Dovoljenje za prebivanje na Finskem se lahko izda v naslednjih primerih:
če osebo na Finsko veţejo osebne vezi,
če oseba izvira iz Finske,
če se oseba vrača na Finsko,
zaradi humanitarnih razlogov ali,
če gre za drug poseben primer, kot je na primer študij ali zaposlitev.

3

Kjer ni navedeno drugače, sem podatke črpala s spletne strani Direktorata za imigracije finskega
ministrstva za notranje zadeve.
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Vlogi za izdajo dovoljenja mora biti priloţena veljavna potna listina. Po vročitvi dovoljenja
lahko oseba v času njegove veljavnosti biva in potuje po Finski ter dokument uporablja
tudi kot vizo za vstop v druge drţave Schengenskega prostora. Oseba lahko v teh drţavah
ostane največ 90 dni v obdobju šestih mesecev.
Vloga za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in dovoljenja za prebivanje Evropske
skupnosti rezidenta za daljši čas4 se lahko zavrne, če:
je tujec spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja, ki se kaznuje z zaporom
(razen če so od prestane kazni ţe pretekla tri leta ali dve leti po preteku pogojne
kazni; v drugih primerih se dovoljenje lahko izda, če je glede na datum vloge
preteklo več kot dve leti od storitve kaznivega dejanja),
se sumi, da je tujec kriv storitve dejanja, ki se kaznuje z zaporom,
je tujec spoznan za krivega storitve dveh ali več kaznivih dejanj,
se sumi, da je tujec kriv storitve dveh ali več kaznivih dejanj.

6.2.2

Dovoljenje za delo

Drţavljan tretje drţave (v nadaljevanju tujec), ki se ţeli na Finskem zaposliti, si mora še
pred prihodom pridobiti dovoljenje za prebivanje za zaposleno osebo (resident permit for
employed person). Za odobritev izdaje dovoljenja se upoštevajo potrebe trga delovne sile,
pri čemer imajo prednost osebe, ki ţe legitimno bivajo na Finskem.
Dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve je običajno vezano na določeno področje
(gradbeništvo, sadjarstvo ipd.) ter na čas delovnega razmerja včasih celo na določenega
delodajalca.
Tujec se lahko zaposli brez dovoljenja za prebivanje za zaposlene osebe na podlagi:
dovoljenja za stalno prebivanje, izdanega iz drugih razlogov kot zaposlitev;
dovoljenja za začasno prebivanje, ki izhaja iz potrebe po začasni zaščiti ali drugih
humanitarnih razlogih za imigracijo;
dovoljenja za prebivanje za določen čas (fixed-term), ki je izdan v primeru, če je
oseba profesionalni športnik ali trener; dela za versko ali nepridobitno zdruţenje; ali
dela na področju znanosti, kulture ali umetnosti; dela za izvršni ali srednji
menedţment ali zaseda ekspertno pozicijo, ki zahteva posebno usposobljenost; ali je
poslovno vpleten v področje mnoţičnih medijev.
V določenih primerih se lahko tujec zaposli brez dovoljenja za prebivanje (imeti pa mora
vizo, če tako zahtevajo predpisi). Osebe, ki za zaposlitev ne potrebujejo dovoljenja za
prebivanje, so:
4

Long-term resident's EC residence permit predstavlja dovoljenje, opredeljeno v Direktivi Sveta
2003/109/ES, ki govori o statusu drţavljanov tretjih drţav, ki v drţavi prebivajo dalj časa (najmanj
pet let). Dovoljenje za prebivanje izda ena od drţav članic EU.
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prevajalci, učitelji ali eksperti, ki na podlagi vabila ali pogodbe na Finskem ne delajo
več kot tri mesece;
poklicni umetniki, športniki ali njihovi pomočniki, ki na Finskem na podlagi vabila ali
pogodbe delajo največ tri mesece;
mornarji, ki delajo na ladjah v mednarodnem transportu;
pobiralci sadja, ki na Finskem delajo največ tri mesece;
stalno zaposleni iz organizacije, ki deluje v drugi EU/EGP drţavi in ki opravlja
začasno pogodbeno ali drugo delo na Finskem, pod pogojem, da ima zaposleni v tej
drugi drţavi ustrezna in veljavna delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje.
Delodajalec mora za tujca, ki prihaja iz ti. tretje drţave, njegove druţinske člane ali za
tujca, ki biva v drţavi na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, pri zavodu za
zaposlovanje nemudoma vloţiti izjavo o pogojih dela in zahtevani usposobljenosti oz.
izobrazbi bodočega delavca. O zadevi mora obvestiti tudi delavskega zaupnika,
izvoljenega predstavnika delavcev in predstavnika za varnost in zdravje pri delu.

6.2.3

Zdruţitev druţine

Druţinski člani, ki se ţelijo pridruţiti osebi/tujcu na Finskem, morajo za dovoljenje za
prebivanje zaprositi še pred prihodom na finskem veleposlaništvu v drţavi porekla. Vlogo
pa lahko pri lokalni policiji poda tudi oseba/sponzor ţiveč na Finskem. Na odločitev glede
dovoljenja druţinski član čaka v svoji drţavi.
Druţinski član pa lahko, v primeru, da je zakonska zveza ţe trajala najmanj dve leti v
domovini izvora oz. gre zgolj za nadaljevanje druţinskega ţivljenja, vstopi na Finsko, ne
da bi predhodno vloţil prošnjo za dovoljenje za prebivanje in le-to vloţi naknadno na
Finskem.
Za oţje druţinske člane oz. druţinski krog je po finskem zakonu oţji kot v nekaterih drugih
drţavah (moţne izjeme, npr. v primeru statusa begunca). Med oţje druţinske člane se
štejejo:
zakonci,
registrirani partnerji,
oseba, ki je v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki ţivi na Finskem, ţivela vsaj dve leti
ali ima z njo skupno skrbništvo nad otrokom,
neporočen otrok, ki ni starejši od 18 let in katerega skrbnik ţivi na Finskem ali
oseba, ki je skrbnik osebe, ki ţivi na Finskem.
Poleg tega se pojem druţinskega člana razlikuje tudi glede na to, ali oseba prihaja iz
drţave članice EU5 ali ne.

5

Podobna določila kot za članice EU (ni potrebno dovoljenje za prebivanje, ampak samo
registracija pri lokalni policiji po več kot treh mesecih bivanja na Finskem) veljajo tudi za drţavljane
naslednjih drţav: Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica.
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6.2.4

Bivalni pogoji

Raziskava "Immigrants in Finland", ki jo je izdal finski statistični urad v manjšem delu
govori tudi o bivalnih pogojih imigrantov na Finskem. Splošna slika je po navedbah
avtorjev pozitivna, saj je v letu, ko je bila raziskava izvedena (2004-2005), so bivali zaradi
nezmoţnosti pridobitve lastnega stanovanja, pri sorodnikih in prijateljih "le" 14 %
Vietnamcev, 12 % Somalcev in 6-7 % Estoncev ter Rusov. Popolno brezdomstvo pa je
predvsem problem velikih imigrantskih druţin. Posebnih predpisov, ki bi določali
minimalne standarde glede števila stanovalcev v posamezni bivanjski enoti, nisem
zasledila.

6.2.5

Sredstva za preţivljanje

Da je druţinski član upravičen do dovoljenja za prebivanje, mora ta običajno dokazati, da
njegovi prihodki na Finskem niso zagotovljeni le iz naslova drţavne podpore. Običajno je
vir prihodkov osebni prejemek osebe, ki ţe ţivi na Finskem.6
Tabela 1: Zneski, ki zagotavljajo primerno ţivljenje
Oseba

EUR/mesec

EUR/leto

Prva odrasla oseba

900

10.800

Druga odrasla oseba, ki je član istega gospodinjstva

630

7.560

Mladoleten član druţine
Študent

450
500

5.400
6.000

Odrasel član druţine študenta

630

7.560

Mladoleten član druţine študenta

450

5.400

Au-pair

250

/

Vir: UVI, spletna stran.

Za ugotovitev pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje sta sponzor in vlagatelj
izprašana (lahko pisno ali ustno). Intervju običajno izvede policija, uradnik na
veleposlaništvu ali urad za imigracijo.
Tujec, ki na podlagi druţinskih vezi prejme dovoljenje za prebivanje za določen čas oz.
dovoljenje za začasno prebivanje, lahko po preteku le-tega pridobi trajno dovoljenje za
prebivanje, četudi ne izpolnjuje vseh zakonskih pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno
prebivanje.

6

Pogoj zagotovljenega dohodka pa ni zahtevan za osebe, ki prihajajo iz bivše Sovjetske zveze, za
druţinske člane oseb iz nordijskih drţav, ki bivajo na Finskem, in za osebe, ki so bili finski drţavljani
oz. je bil finski drţavljan vsaj eden od njegovih staršev ali starih staršev.
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6.2.6

Zdravstveno zavarovanje

Tujec (drţavljan tretje drţave), ki na Finskem študira oz. se izobraţuje manj kot dve leti,
ni upravičena do lokalnih zdravstvenih storitev. Zato mora imeti osebno zavarovanje
(private insurance), ki krije zdravstvene storitve do višine 100.000 EUR.
Če oseba na Finskem študira več kot dve leti, se krajevno pristojna občina običajno
smatra za njeno domačo/matično občino, kjer je upravičena do lokalnih zdravstvenih
storitev. Oseba mora kljub temu imeti osebno zavarovanje, ki primarno krije stroške
zdravil (do višine 30.000 EUR). V praksi to zavarovanje vključuje tudi stroške zdravnika in
stroške zdravljenja ter preiskav. Nikakor pa oseba ne more pridobiti dovoljenja za
prebivanje, če ne dokaţe, da je zavarovana. Od 1.9.2007 dalje pa je tudi trajanje
veljavnosti dovoljenja povezano s časom veljavnosti zavarovanja.

6.3 NORVEŠKA7
6.3.1

Dovoljenja za prebivanje in dovoljenje za delo

Za prebivanje krajše od treh mesecev na Norveškem praviloma nihče ne potrebuje
posebnega dovoljenja. Ureditev tega področja pa se razlikuje glede na to, iz katere drţave
oz. iz katerega področja prihaja tujec. Tujci iz t.i. tretjih drţav za vstop potrebujejo vizum,
tujci, ki prihajajo iz drţav EU/EGP pa ga ne potrebujejo. Osebe, ki za vstop na Norveško
potrebujejo vizo, morajo po poteku njene veljavnosti zaprositi za dovoljenje za prebivanje.
Viza je izdana za največ 3 mesece. V primeru, da pa se ţeli tujec na Norveškem zaposliti,
mora zaprositi še za delovno dovoljenje. Sicer pa je potrebno za obe dovoljenji zaprositi
ţe v drţavi, iz katere tujec izhaja. Tuji drţavljani, ki za vstop na Norveško ne potrebujejo
vize, pa za prebivanje, ki v pol leta ne presega treh mesecev, ne potrebujejo nobene
oblike dovoljenja za prebivanje. Tudi te osebe pa morajo po preteku tega obdobja
zaprositi za dovoljenje za prebivanje, po potrebi pa tudi za delovno dovoljenje (praviloma
iz drţave izvora).
Večina tujcev tako za delo na Norveškem potrebuje delovno dovoljenje, ki mora biti
odobreno pred vstopom v drţavo. Izjeme so npr. drţavljani nordijskih drţav in mornarji
na tujih ladjah, ki prevaţajo tovor ali potnike med norveškimi pristanišči. Izjeme so tudi
osebe, ki za delo, ki traja manj kot tri mesece, ne potrebujejo delovnega dovoljenja (npr.:
trgovski potniki, raziskovalci, predavatelji, vzdrţevalci/strokovnjaki. Le-ti pa morajo
predhodno obvestiti policijo o svojem prihodu. Med izjeme spadajo tudi športniki, javni
usluţbenci (medvladno sodelovanje), novinarji, turistični vodniki, osebje na tujih prevoznih
sredstvih ipd.
7

Kjer ni zabeleţeno drugače, sem podatke črpala iz spletne strani norveškega urada za imigracije
(UDI).
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Norveška zakonodaja pozna več vrst delovnih dovoljenj, ki se delijo glede na vrsto dela.
Obstaja posebno dovoljenje za: glasbenike, au pair, humanitarne delavce, strokovnjake
na posameznem področju, za delavce multinacionalk oz. tujih predstavništev, za skupino
delavcev za delo za določen čas oz. za čas trajanja projekta (skupinsko delovno
dovoljenje) ipd.

6.3.2

Zdruţitev druţine

Druţinska imigracija (family immigration) omogoča druţinskim članom v tujini, da se
pridruţijo svojcu, ki ţe biva na Norveškem. Za tako dovoljenje je potrebno, da so
izpolnjeni določeni pogoji tako na strani druţinskih članov, kot tudi svojca, kateremu se ti
ţelijo pridruţiti in ki jih mora biti sposoben preskrbeti (prebivanje, hrana itd.).
Oseba, h kateri se ţelijo pridruţiti druţinski člani, mora ţiveti na Norveškem in biti vsaj
eno od naštetega:
norveški drţavljan,
drţavljan nordijske drţave,
tuj drţavljan, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje na Norveškem,
tuj drţavljan, ki ima dovoljenje za prebivanje, ki mu po treh letih omogoča
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje (npr. osebe s statusom azilanta,
dovoljenje za prebivanje izdano na podlagi humanitarnih razlogov).
Tudi tuji drţavljani, z dovoljenjem za začasno prebivanje na Norveškem lahko v določenih
primerih k sebi povabijo oţje druţinske člane. Le-to je moţno v primerih za:
študenta,
raziskovalca/predavatelja,
zaposlenega pri neprofitni/humanitarni organizaciji,
misijonarja,
zaposlenega pri medijih,
zaposlenega v multinacionalki ali v predstavništvu tujega podjetja,
kulturnega delavca ipd.

6.3.3

Navidezne zakonske zveze

Če se ima tujec na Norveškem namen poročiti ali vstopiti v partnersko zvezo, je upravičen
do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja za obdobje šestih mesecev. V tem
času se mora tujec poročiti oz. vstopiti v zvezo, v nasprotnem primeru mora zapustiti
Norveško. Vlogo za izdajo dovoljenja se vloţi na norveškem konzularnem predstavništvu v
drţavi, v kateri tujec biva, torej si mora dovoljenje urediti pred vstopom a Norveško. Po
poroki lahko policija na Norveškem, kjer oseba biva, izda dovoljenje za druţinsko
imigriranje.
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Prisilne poroke so na Norveškem prepovedane in se kaznujejo z zaporom. Zakon o
imigracijah sicer nima posebne določbe glede porok iz koristoljubja, razen 23. člena, v
katerem je zapisano, da naj bi zakonca ţivela skupaj. Urad za imigracijo pa ima moţnost
zavrnitve prošnje za prebivanje, če presodi, da gre za navidezno poroko, katere namen je
zgolj obiti imigracijsko zakonodajo (Svet Evrope, spletna stran).
Vlada je konec lanskega junija v parlamentarno proceduro vloţila predlog novega zakona
o imigracijah. Ob njegovi predstavitvi je bil predstavljen tudi plan vlade, po katerem naj bi
se zoperstavili t.i. prisilnim porokam.

6.3.4

Bivalni pogoji

Na spletnih straneh norveškega statističnega urada je zabeleţeno, da imigranti iz tretjih
drţav (non-western immigrants) običajno ţivijo v natrpanih najemniških stanovanjih v
blokovskih naseljih. Imigranti iz zahodnih drţav pa v večini primerov ţivijo podobno kot
domačini tj. v lastniški hiši z vrtom in balkonom. Norveška ima nekaj čez 300.000
priseljencev, od tega preko 200.000 iz tretjih drţav od tega jih 38 % jih ţivi v Oslu. Le 4
% domačinov ţivi na manj kot 50m2 (deleţ imigrantov iz tretjih drţav je pri tej postavki 17
%) in 35 % domačinov, ki ţivijo v gospodinjstvu s 4 ali več člani pa ţivijo v stanovanju, ki
meri več kot 200m2 (med imigranti iz tretjih drţav je takih 7 %) (Statistics Norway,
spletna stran). Zakonskih določb o primernosti stanovanja, kot pogoja za pridobitev
dovoljenja za prebivanje na Norveškem nisem zasledila.

6.3.5

Sredstva za preţivljanje

Kot ţe omenjeno, je za odobritev druţinske imigracije potrebno dokazati, da so osebe, ki
prihajajo oz. se pridruţujejo osebi, ţiveči na Norveškem, preskrbljene. To je izpolnjeno, ko
se dokaţe, da je prihodek enak prvemu plačnemu razredu v javni sluţbi (182.400 NOK 1.
maja 2007). Ta pogoj pa ni obvezujoč, če gre za:
zakonca, partnerja ali otroka osebe, ki ji je bil odobren status azilanta ali begunca;
zakonca, partnerja ali otroka drţavljana nordijskih drţav, ki je na Norveškem ţivel
zadnja tri leta (zveza mora obstajati vsaj tri leta in osebi morata biti starejši od 23
let);
zakonca, partnerja ali otroka tujca, ki ima stalno prebivališče (tudi tu velja določilo o
trajanju zveze in starosti);
starše ali brate oz. sestre, mlajše od 18 let, otroka, ki je na Norveškem pridobil
status begunca ali azilanta;
starša s starševskimi pravicami, ki stalno ţivi z norveškim otrokom;
starša, ki ima pravice do obiskovanja svojega otroka, ki z drugim staršem ţivi na
Norveškem.
Izjeme se moţne tudi za zakonce oz. partnerje norveških drţavljanov, če sta obe osebi
starejši od 23 let, ali če je otrok norveški drţavljan. Razlogi za izjeme so lahko tudi
humanitarne narave.
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6.3.6

Zdravstveno zavarovanje

Tujec mora pred izdajo vizuma in kasneje pred izdajo dovoljenja za prebivanje dokazati,
da ima sklenjeno ustrezno zdravstveno zavarovanje (zavarovanje veljavno na področju
Schengena). Po registraciji na Norveškem, pa vsak tujec prejme pismo od Nacionalne
zavarovalne druţbe, s katerim jo obvestijo o moţnostih izbire osebnega zdravnika v bliţini
njene nastanitve.

6.4 ŠVEDSKA8
Socio-demografski reţim skandinavskih drţav pogosto zasledimo kot primer ureditve,
kateri naj bi sledila celotna EU. Pri tem se omenja tudi uspešnost vključevanja imigrantov.
Švedska slovi po tem, da vodi najbolj daljnoseţno imigracijsko politiko.
Povojna situacija v Evropi se odraţa v dejstvu, da imajo na Švedskem enega največjih
deleţev imigrantov9 na število prebivalcev v EU (16 % leta 2003). Vendar je le četrtina teh
oseb tujcev. Ostali imajo švedsko ali dvojno drţavljanstvo. To predstavlja visoko stopnjo
naturalizacije med imigranti in njihovimi otroki. Glavni "vir" imigrantov od sedemdesetih
let prejšnjega stoletja predstavljajo begunci in zdruţitve njihovih druţin. Švedska
imigracijska politika je postala nekoliko restriktivnejša od leta 2001 po vstopu v
Schengensko območje (Carl-Ulrik Schierup in drugi, 2006).
Osrednja institucija, ki se na Švedskem ukvarja s problematiko tujcev, je urad za
migracije.

6.4.1

Dovoljenje za delo

Če ţeli tujec delati na Švedskem, mora pridobiti delovno dovoljenje, ki mora biti vpisano v
njegov potni list še pred prihodom v drţavo. Pri izdaji delovnih dovoljenj imajo prednost
tujci, ki ţe ţivijo na Švedskem in drţavljani EU/EGP.
Delovna dovoljenja se izdajajo za določeno obdobje in se lahko nanašajo na določeno
obliko zaposlitve. Tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje, ne potrebuje delovnega
dovoljenja. Drţavljan EU ne potrebuje delovnega dovoljenja, je pa obvezan, da se v roku
treh mesecev javi oz. registrira na uradih za migracije.
Delovno dovoljenje se lahko izda tujcu, iz različnih razlogov: npr. sezonsko delo ali
zaposlitev v panogi, kjer obstaja trenutno pomanjkanje delovne sile ali pa, če sodeluje pri
mednarodni izmenjavi. Dovoljenje se lahko izda tudi, če to izhaja iz mednarodnih
sporazumov. Delovno dovoljenje se izda tudi tujcu, ki ţe ima dovoljenje za začasno
8

Kjer ni zabeleţeno drugače, sem podatke črpala iz švedskega Zakona o tujcih (Aliens Act,
2005:716).
9
Upoštevajoč imigrante in otroke imigrantov.
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prebivanje, razen v primeru, če je v neskladju z razlogi, na podlagi katerih je bilo izdano
dovoljenje za prebivanje.
Tako delovno dovoljenje kot dovoljenje za prebivanje se tujcu odvzame, če se ugotovi, da
je ob vlogi namerno posredoval neresnične podatke.

6.4.2

Dovoljenja za prebivanje in zdruţitev druţine

Tujec, ki ţeli vstopiti na Švedsko za dovoljenje zaprositi pred prihodom v drţavo. Vloga je
le izjemoma pozitivno rešena predvsem v naslednjih primerih, kot so:
oseba je upravičena do statusa begunca oz. je potrebna zaščite;
v primeru, da gre za podaljšanje obiska ali začasnega bivanja v drţavi zaradi drugih
razlogov;
v primeru posebnih okoliščin (zdravstveno stanje, okoliščine v drţavi izvora ipd.).
Dovoljenje za prebivanje - na podlagi vezi s Švedsko (druţinski član) lahko dobi:
tujec, ki je zakonec ali partner nekoga, ki je prebivalec (resident) Švedske, ali
kateremu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (prvo dovoljenje se v primeru, da
zakonca/partnerja v tujini nista ţivela v skupnem gospodinjstvu, izda za določen
čas);
neporočen otrok, katerega eden od staršev je prebivalec Švedske, ali kateremu je
bilo izdano dovoljenje za prebivanje;
neporočen otrok, katerega eden od staršev je poročen ali ţivi v partnerstvu z
nekom, ki je prebivalec Švedske, ali kateremu je bilo izdano dovoljenje za
prebivanje;
neporočen otrok, ki je bil oz. bo posvojen s strani osebe, ki je prebivalec Švedske,
ali kateremu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (posvojitev mora biti veljavna
po švedskih zakonih);
tujec, eden od staršev neporočenega otroka/tujca, ki je begunec ali zaradi drugih
razlogov potreben zaščite, če je otrok na Švedsko prispel brez obeh staršev (ali
skrbnikov) ali če je otrok zapuščen po prispetju v drţavo.
Pod navedenimi pogoji je dovoljenje veljavno vsaj eno leto.
Dovoljenje za prebivanje se lahko odobri tudi:
tujcu, ki se namerava poročiti ali vstopiti v zvezo s prebivalcem Švedske ali osebo,
kateri je bilo izdano dovoljenje za prebivanje, če se zdi, da je zveza resna in ni
posebnih razlogov za zavrnitev dovoljenja (prvo dovoljenje se izda za določen čas);
tujcu, ki je bliţnji sorodnik (na drug način od ţe navedenih) osebe, ki je prebivalec
Švedske, ali kateremu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje, če je bil član
skupnega gospodinjstva in med njima obstaja poseben odnos odvisnosti, ki je
obstajal ţe v drţavi izvora;
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tujcu, ki uveljavlja pravico dostopa do otroka, ki ima stalno prebivališče na
Švedskem;
tujcu, ki je švedskega porekla, ali je dalj časa bival na Švedskem na podlagi
dovoljenja za prebivanje.
V primeru posebnih razmer se dovoljenje lahko izda tudi tujcu, ki:
je bil na Švedskem posvojen kot odrasla oseba,
je sorodnik begunca ali osebe, ki potrebuje zaščito,
ima kake druge posebne vezi s Švedsko.
Dovoljenje za prebivanje pa se lahko tujcu izda tudi v primerih, ko se za to ugotovijo
posebne okoliščine npr. zdravstveno stanje (če gre za prehodno stanje, se dovoljenje
izda za določen čas), njegov poloţaj v drţavi izvora, prilagojenost ţivljenju na Švedskem
ipd.).
Začasno dovoljenje za prebivanje se izda:
tujcu, pri katerem obstaja dvom, ali naj se dovoljenje (trajno) za prebivanje izda ali
ne;
tujcu, ki se ţeli v drţavi zaposliti, študirati ali je v njej zgolj na obisku;
če v primeru zavrnitve vstopa ali izgona obstaja določena stopnja nevarnosti, ki pa
ni dolgotrajne narave;
tujcu, ki potrebuje skrb po Zakonu o skrbi za mlade (1990) (lahko tudi njegovemu
skrbniku);
tujcu otroku (lahko tudi njegovemu skrbniku) ali moškemu, katerega prisotnost je
na Švedskem potrebna, za ugotavljanje očetovstva;
tujcu, ki pride na Švedsko na zahtevo osebe, ki vodi preliminarno preiskavo (ali za
potrebe glavne obravnave) v primeru kaznivega dejanja.
Pri izdajanju dovoljenj so še posebej pozorni na to, ali je bila oseba obsojena za kaznivo
dejanje ter ali predstavlja nevarnost za javni red in mir. V določenih primerih (posebej, ko
se tujec pridruţuje osebi na Švedskem), je potrebno pridobiti privoljenje te osebe. Prošnja
za izdajo dovoljenja se lahko zavrne, če se izkaţe, da je do poroke, posvojitve ali bivanja
v skupnem gospodinjstvu prišlo zgolj zaradi pridobitve dovoljenja za prebivanje. Prošnja
se zavrne tudi, če se ugotovi, da je oseba ţe poročena oz. ţe ţivi z drugo osebo ali, če je
ena od teh oseb mlajša od 18 let.

6.4.3

Navidezne zakonske zveze

Na Švedskem so poroke švedskih drţavljanov v tujini načeloma neveljavne. Moţno je
vloţiti prošnjo za priznanje, o kateri pa odločajo drţavni organi. Če se ugotovi, da je bila
določena zakonska skupnost na Švedskem sklenjena laţno in to ugotovi urad za migracije,
se tak zakon izniči, tujca pa izţene. Vendar urad običajno ne spremlja okoliščin zakonskih
zvez (iz odgovora predstavnika švedskega urada za migracije, z dne 19.11.2007).
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6.4.4

Bivalni pogoji

Posebnih določil, ki bi obravnavala bivalne pogoje, na Švedskem ni, je pa problem slabih
bivanjskih razmer med imigranti zaslediti v več virih. Eden od teh navaja, da so razlike v
kvaliteti bivanja očitne tako med švedskimi drţavljani in imigranti, kot tudi med različnimi
skupinami imigrantov. Pri tem je odvisno iz katere drţave/območja10 prihaja imigrant, in
ali je morda poročen s švedskim drţavljanom, ali je tudi zakonec imigrant (SIDOS, spletna
stran).

6.4.5

Sredstva za preţivljanje

Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki ima na Švedskem zaposlitev za
nedoločen čas oz. če ima oseba posebne kvalifikacije in delovno mesto ne more biti
zapolnjeno z iskalci zaposlitve, ki ţivijo na Švedskem ali izhajajo iz drţav evropskega
gospodarskega prostora ali Švice. Dovoljenje lahko prejme tudi oseba, za katero ni nujno,
da njena sredstva za preţivljanje izhajajo iz zaposlitve. Predstavnik švedskega urada za
migracije je sporočil, da na Švedskem ne poznajo posebnih zahtev glede sposobnosti
preţivljanja sebe ali drugih oseb. Če je oseba na Švedsko sprejeta iz političnih, druţinskih
ali humanitarnih razlogov, se vpiše v nacionalni register. Na podlagi tega je deleţna
enakih pravic kot švedski drţavljani (iz odgovora prejetega 19.11.2007).

6.4.6

Zdravstveno zavarovanje

Takoj, ko je oseba registrirana kot rezident Švedske, mu je omogočen enak dostop do
zdravstvenih storitev kot vsem ostalim (iz odgovora predstavnika švedskega urada za
migracije, z dne 19.11.2007).

6.5 NEMČIJA
Novi Zakon o priseljevanju (Zuwanderungsgesetz11) je začel veljati 1. januarja 2005. Vanj
sta vključena dva zakona in sicer Zakona o prebivanju (Aufenthaltgesetz, Resident Act) in
Zakon o svobodnem gibanju drţavljanov EU (Freizügigkeitsgesetz/EU) ter amandmajev, ki
so dali osnovo za nemoteni prehod na novo ureditev glede ureditve zaposlovanja tujcev,

10

Na primer pri imigrantih iz Bliţnjega vzhoda beleţijo slabe bivanjske razmere tudi po več
generacijah bivanja na Švedskem.
11
Zuwanderungsgesetz je uradno preveden na angleških spletnih straneh nemškega zveznega
notranjega ministrstva (BMI) kot "Immigration Act/Law". Vendar je izraz Zuwanderung po mnenju
navedenih avtorjev drugačnega pomena od izraza Einwanderung, ki pomeni "stalno" priseljevanje.
Zuwanderung se nanaša bolj na priseljevanje v smislu vstopa v drţavo, torej ne obsega "stalnost"
(glej Schierup, Hansen, Castles, 2006). Veliki nemško-slovenski slovar DZS oba izraza prevaja kot
"priseljevanje".
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tako tistih, ki so ţe ţiveli in delali v Nemčiji (Beschäftigungsverfahrensverordnung), kot
tudi tistih, ki se bodo prvič zaposlili v Nemčiji.
Načeloma se Zakon o prebivanju ne nanaša na drţavljane drţav članic Evropske unije.
Njihov status ureja Zakon o svobodnem gibanju drţavljanov EU. Nemčija se je odločila za
uveljavljanje prehodnega obdobja pri popolni liberalizaciji trga delovne sile za delavce iz
novih drţav članic EU. To pomeni, da delavci iz teh drţav (z izjemo Cipra in Malte) še
vedno potrebujejo delovna dovoljenja.
Zvezni urad za imigracijo in begunce skrbi za:
integracijo tujcev in izseljencev v nemško druţbo;
vodenje centralnega registra tujcev;
promoviranje ukrepov za prostovoljni povratek;
znanstvene raziskave na področju migracij;
menjavo informacij o delovni migraciji med različnimi tujimi ustanovami, zveznim
zavodom za zaposlovanje in nemško diplomatsko sluţbo (povzeto po spletnih
straneh Priseljevanje).

6.5.1

Dovoljenje za prebivanje

Zakon o priseljevanju določa dva tipa dovoljenj za prebivanje: začasno in stalno.
Dovoljenje za začasno prebivanje se prosilcu izda v naslednjih primerih:
zaradi zaposlitve ali samo-zaposlitve;
iz političnih ali humanitarnih razlogov;
iz druţinskih razlogov ter
zaradi šolanja oziroma usposabljanja.
Pogoji za pridobivanje dovoljenja za začasno prebivanje so posebej določeni v vsakem od
teh primerov. Samo-zaposlene osebe imajo pravico do začasnega bivanja, če investirajo
najmanj milijon evrov v nemško gospodarstvo in ustvarijo najmanj 10 novih delovnih
mest. V nasprotnem primeru se vsaka prošnja obravnava individualno ter se ocenjuje
gospodarski in regionalni interes oziroma se preverja finančna osnova predloga (povzeto
po spletnih straneh Priseljevanje).

6.5.2

Dovoljenje za delo

Zakon o priseljevanju in Uredba o zaposlovanju na novo prijavljenih tujcev
(Beschäftigungsverordnung) urejata delovno imigracijo. Zakon o prebivanju je uvedel
načelo, da je zaposlovanje in samo-zaposlovanje tujcev odvisno od gospodarskih potreb
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drţave, upoštevajoč okoliščine na trgu dela, še posebej zmanjševanje stopnje
brezposelnosti.
Tako je še naprej veljavna prepoved za zaposlovanje nekvalificiranih tujih delavcev.
Kvalificiranim tujim delavcem se odobri delovno dovoljenje samo v izjemnih primerih, ko
za to obstaja določen javni interes. Visoko kvalificiranim delavcem in njihovim druţinam
pa so olajšani pogoji glede zaposlovanja in prebivanja v drţavi. Tako se visoko
kvalificiranim tujim delavcem lahko takoj odobri dovoljenje za stalno prebivanje (Zakon o
prebivanju, 19. člen).
Prejšnji model dvojnega/razdvojenega administriranja dovoljenj za bivanje ter delovnih
dovoljenj je zamenjan, tako da se sedaj izda delovno dovoljenje skupaj z dovoljenjem za
prebivanje, ki ga predhodno potrdijo organi, odgovorni za delo (labour administration)
(povzeto po spletnih straneh Priseljevanje).
Ukinjen je t.i. točkovni sistem ter se dovoljenje za prebivanje izdaja na osnovi konkretne
ponudbe za delo, ki pa je odvisno tudi od okoliščin na trgu dela (povzeto po spletnih
straneh Ministrstva za zunanje zadeve, Auswärtiges Amt).

6.5.3

Zdruţitev druţine

Zakon o prebivanju (Aufenthaltgesetz) ureja naknadno zdruţitev druţinskih članov tj.
zakoncev in otrok iz tretjih drţav, ki niso članice EU. Otroci azilantov ali beguncev se lahko
priključijo svojim staršem do 18. leta starosti. V vseh drugih primerih se lahko svojim
staršem pridruţijo otroci do 16. leta starosti, čeprav je v posebnih primerih, izhajajoč iz
druţinske situacije oziroma blaginje otrok, moţno tudi kasnejša zdruţitev druţine.
Zakon o prebivanju v 29. členu navaja naslednje splošne pogoje za naknadno zdruţitev
druţinskih članov, ki so tuji drţavljani:
član druţine, ki biva v Nemčiji, mora imeti dovoljenje za prebivanje;
druţina mora razpolagati s primernim stanovanjem (bivališčem);
druţinski član mora imeti zadostna sredstva za preţivljanje druţine in sebe, brez
pomoči javnih sredstev. Če so odvisni od socialne pomoči se dovoljenje za
prebivanje na osnovi zdruţitve druţine lahko zavrne;
ne sme biti razlogov za izgon.
Običajno se zakoncu ob prihodu odobri dovoljenje za prebivanje za dobo enega leta,
katera pa se po prvem letu lahko obnavlja na vsaki dve leti. Prva štiri leta dovoljenje za
začasno prebivanje ne sme presegati dolţine veljavnosti dovoljenja za prebivanje tujca, ki
je zaprosil za zdruţitev druţine. Po petem letu pa se zakoncu lahko odobri dovoljenje za
stalno prebivanje (povzeto po spletnih straneh Sveta Evrope).
Dodatni pogoji morajo biti izpolnjeni odvisno od individualnih okoliščin. Prosilci za azil in
begunci so lahko izvzeti iz zahtev glede primernega stanovanja in sredstev za preţivljanje.
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Otrokom in zakonskim partnerjem nemških drţavljanov pa tudi ni treba izpolnjevati
pogojev glede primernega prebivališča in sredstev.
Drugi druţinski člani se lahko naknadno priselijo samo v posebno nujnih primerih.
Druţinskim članom visoko usposobljenih delavcev pa pripada pravica do zaposlitve (Zakon
o prebivanju, 29. člen).
Zakoncu, kateremu se naknadno uredi dovoljenje za prebivanje, načeloma pripadajo
enake pravice kot ţe v Nemčiji ţivečemu partnerju. Partnerjem, ki ţivijo v istospolni
skupnosti, pripadajo osnovne pravice enako kot poročenim partnerjem (povzeto po
spletnih straneh Delovno dovoljenje).

6.5.4

Zdravstveno zavarovanje

Vsi zaposleni v Nemčiji so osnovno zdravstveno zavarovani prek javnih zavarovalnic
(Gesetzliche Krankenkasse), če je njihov bruto dohodek niţji od 3.562,50 EUR mesečno.12
Plačuje se zdravstveni prispevek oziroma odstotek mesečne plače, ki znaša med 12 in 15
odstotkov bruto plače.
Obstajajo tudi različni modeli dodatnega zavarovanja, ki ponujajo storitve, ki niso
vključene v osnovno zdravstveno zavarovanje. Za nekatere od teh oblik je pogoj za tujce bivanje v Nemčiji najmanj 3 leta, nekateri pa tudi nimajo tega časovnega pogoja.
Privatno zdravstveno zavarovanje pa je na voljo tujcem, ki ţivijo v Nemčiji, vendar delajo
v drugi drţavi ter tistim, ki so samozaposleni. Tuji delavci, ki imajo mesečno plačo višjo
kot 3.562,50 EUR, se lahko sami odločijo med javnim in privatnim zdravstvenim
zavarovanjem (povzeto po spletnih straneh zdravstveno zavarovanje za tujce v Nemčiji).

6.6 ITALIJA
Področje tujcev, natančneje priseljevanja in azila, ureja zakonodajni dekret št. 286 z dne
25. julija 1998 s številnimi spremembami, med katerimi velja posebej omeniti zakon št.
189 z dne 30. julija 2002 (po predlagateljih poimenovan tudi "zakon Bossi-Fini"). Kot tujci
so po zakonodajnem dekretu opredeljeni drţavljani drţav, ki niso članice EU, in osebe
brez drţavljanstva. V primeru, da je ureditev v posameznem primeru bolj ugodna, pa se
ta predpis uporablja tudi za drţavljane drţav članic EU. Po podatkih notranjega ministrstva
je bila vlada v lanskem letu pooblaščena za sprejetje sprememb zakonodaje s področja
tujcev in azila, ki naj bi stopila v veljavo naslednje leto in naj bi na splošno nekoliko
olajšala poloţaj tujcev (povzeto po spletni strani italijanskega notranjega ministrstva).
Na splošno vsi tujci iz ti. tretjih drţav za bivanje daljše od treh mesecev potrebujejo vizum
za prebivanje v Italiji. Če prebivajo v drţavi manj kot tri mesece, se načeloma, ne glede
12

Podatek za leto 2006.
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na vzrok prebivanja, štejejo za turiste in ne potrebujejo nobenega posebnega dovoljenja.
Vsakdo, ki namerava prebivati v Italiji več kot tri mesece, se šteje za prebivalca
(residente) in potrebuje posebno dovoljenje (permesso di soggiorno). Pri tem gre lahko za
tuje delavce, sezonske delavce, redne študente ali pa druge osebe, ki pač ţelijo prebivati
v Italiji.

6.6.1

Dovoljenje za prebivanje

V zvezi z dovoljenji za prebivanje je najprej treba omeniti dovoljenje za začasno
prebivanje (permesso di soggiorno). Gre za dokument, ki se izdaja osebam iz ti. tretjih
drţav v prvih šestih letih prebivanja v Italiji. Dovoljenje za začasno prebivanje se izdaja za
določen čas in sicer za dobo največ dveh let in se lahko podaljšuje. Dovoljenje za stalno
prebivanje (carta di soggiorno) se izdaja osebam in tretjih drţav za nedoločen čas po
šestih letih prebivanja v Italiji. Obstaja še dovoljenje za stalno prebivanje za drţavljane
drţav članic EU (carta di soggiorno cittadini U.E.), ki se izdaja drţavljanom drţav članic EU
in njihovim bliţnjim sorodnikom oziroma osebam, ki so jih dolţni preţivljati, če
nameravajo bivati v Italiji več kot tri mesece.
Dovoljenja za začasno prebivanje se delijo glede na namen:
dovoljenje za tujega zakonskega partnerja in otroke italijanskega drţavljana
(permesso di soggiorno per coesione familiare);
dovoljenje za prebivanje za delavce (permesso di soggiorno per lavoro);
dovoljenje za prebivanje za samozaposlene osebe oziroma za samostojno delo
(permesso di soggiorno per lavoro autonomo/indipendente);
dovoljenje za prebivanje za študente (permesso di soggiorno per studio);
dovoljenje za prebivanje za zdruţitev druţine (permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare) - gre za dovoljenje, ki se izdaja druţinskim članom in
staršem tujca, ki jih je dolţan preţivljati;
dovoljenje za prebivanje za nastanitev (permesso di soggiorno per dimora) pa se
izdaja tistim tujcem, ki ne delajo v Italiji, pač pa se v njej nameravajo samo naseliti.
Vlogo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se mora osebno podati pri lokalnem
policijskem poveljstvu (kvesturi) v osmih dneh po prihodu v drţavo. Poleg splošnih prilog
(fotografije, potni list, taksa) je potrebno, glede na vrsto dovoljenja, priloţiti tudi druge
dokumente, kot so, na primer: dovoljenje trgovinske zbornice, informacije o druţinskih
članih, itd. Dovoljenje se mora podaljšati najkasneje mesec pred iztekom.
Za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje (carta di soggiorno) - po šestih letih
prebivanja - mora prosilec posedovati veljavno dovoljenje za prebivanje, dokazati mora
zadostna finančna sredstva (plačo ali prihranke) za vse druţinske člane in osebe, ki jih je
dolţan preţivljati, dokazati pa mora tudi to, da ima urejeno nastanitev. S tem dovoljenjem
lahko tujec vstopa v drţavo brez vizuma in ima vse pravice, razen, npr., nekaterih oblik
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volilne pravice in zaposlitve v določenih javnih sluţbah. Priloţiti mora še izpisek iz
kazenske evidence in dokazilo, da ţivi v drţavi šest let (kar dokaţe bodisi delodajalec
bodisi se to ugotovi iz dokumentacije v zvezi z nastanitvijo). Tujec lahko zaprosi za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje tudi za svoje druţinske člane iz naslova zdruţitve druţine.
Poleg tega se lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda tujcu, ki je zakonski partner
italijanskega drţavljana oziroma drţavljana drţave članice EU, njegov mladoletni otrok ali
starš, ki prebiva z njim v skupnem gospodinjstvu. Dovoljenje velja za nedoločen čas,
vendar pa se mora vsakih šest let formalno obnoviti z enostavnim ţigosanjem (povzeto po
spletni strani Angloinfo).

6.6.2

Dovoljenje za delo

Glede dovoljenj za delo je moram omeniti, da ministrski predsednik letno z dekretom
določi maksimalne kvote13 tujih delavcev v drţavi. V teh dekretih je določeno, da imajo
prednost tisti tujci, ki imajo italijanske prednike v ravni vrsti do tretjega kolena. Poleg tega
imajo v kvotah prednost tisti tuji delavci, ki so vpisani v ustrezne sezname pri italijanskih
diplomatskih oziroma konzularnih predstavništvih v drţavah, s katerimi je Italija sklenila
dogovore o urejanju tokov delovne sile. Zainteresirani delodajalci morajo pri pristojnem
imigracijskem uradu14 v pokrajini predloţiti seznam oseb za izdajo delovnega dovoljenja.
Poleg tega morajo predloţiti tudi listinske dokaze o namestitvi tujega delavca z osnutkom
sporazuma o prebivanju, v katerem so opredeljeni pogoji prebivanja tujca. Preden se
zahteva za izdajo delovnega dovoljenja pošlje v tujino, je treba pri domačih uradih za
zaposlovanje preveriti, ali je morda za isto delo na voljo italijanski drţavljan ali drţavljan
EU. Pristojni imigracijski urad v 40 dneh po prejemu zahteve, če so izpolnjeni vsi
zahtevani pogoji in po pridobitvi mnenja kvestorja, izda dovoljenje za delo pri delodajalcu
(nulla osta al lavoro subordinato), ki se mora izkoristiti v šestih mesecih, in ga na zahtevo
delodajalca pošlje konzularnim organom. Po izpolnitvi vseh pogojev konzularni organ izda
tujcu vstopni vizum. Ob prihodu v drţavo mora ta pri pristojnem uradu za tujce v pokrajini
podpisati sporazum o prebivanju, ki mu dovoljuje, da celotno obdobje opravljanja dela
prebiva v Italiji. Trajanje dovoljenja za prebivanje je enako trajanju sporazuma o
prebivanju.
Sporazum o prebivanju v primeru dela pri delodajalcu, sklenjen med domačim ali tujim
delodajalcem s stalnim sedeţem v Italiji in delavcem, ki ni drţavljan drţave članice EU ali
je oseba brez drţavljanstva, vsebuje med drugim jamstvo s strani delodajalca o tem, da je
delavcu na razpolago stanovanje v okviru minimalnih standardov po posebnem zakonu o
javni stanovanjski gradnji. Sestavni del sporazuma je tudi obveza delodajalca, da bo tujcu
13

Desničarska vlada je v obdobju svoje vladavine določala niţje kvote tujih delavcev (tako
Benedikter, 2005). V skladu z izvedbenimi predpisi lahko tudi izven določenih kvot v Italijo vstopajo
z namenom opravljanja dela nekatere skupine delavcev (umetniki, raziskovalci, poklicni športniki
ipd.).
14
Pristojni imigracijski urad oziroma okence (sportello unico) deluje v okviru prefekture, ki je
podobna naši upravni enoti; gre za najvišji drţavni organ na lokalni ravni.
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plačal potne stroške za vrnitev v matično drţavo. Brez teh obveznih vsebin sporazumu ne
more slediti izdaja dovoljenja za prebivanje. Sporazum o prebivanju v primeru dela se
podpiše pri pristojnem imigracijskem uradu v pokrajini, kjer ima sedeţ podjetje, pri
katerem tujec dela oziroma kjer se bo opravljalo delo.

6.6.3

Zdruţitev druţine

O zdruţitvi druţine določa zakonodajni dekret št. 286 z dne 25. julija 1998 v 28. in 29.
členu. Z vlogo za zdruţitev druţine lahko zaprosi tujec, ki zakonito prebiva v drţavi in ima
dovoljenje za prebivanje najmanj za eno leto. Imeti mora primerno stanovanje in
zadostna sredstva za preţivljanje.
Med oţje druţinske člane se štejejo:
zakonski partner,
mladoletni otrok, za katerega mora prosilec skrbeti,
polnoletni otrok, za katerega mora prosilec skrbeti, ker zaradi zdravstvenih razlogov
ne more skrbeti zase,
ter starši tujca, za katere mora prosilec skrbeti, ker v matični drţavi njihovo
preţivljanje ni zagotovljeno.
Pri izdaji, zavrnitvi ali preklicu dovoljenja za prebivanje v primeru zdruţitve druţine je
treba upoštevati povezanost tujca z druţinskimi člani in socialne ter druţinske vezi z
matično drţavo, pomembna pa je tudi dolţina dejanskega prebivanja tujca na ozemlju
Italije. Pomembna okoliščina je tudi morebitna kaznovanost prosilca in druţinskih članov
za nekatera kazniva dejanja. Vloga za zdruţitev druţine se poda pri pristojnem
imigracijskem uradu pokrajine, kjer prosilec stanuje. Urad po pridobitvi mnenja kvesture o
morebitnih varnostnih zadrţkih izda dovoljenje za zdruţitev druţine (nulla osta al
ricongiungimento familiare) ali pa ga zavrne. Kvestura pa izda dovoljenje za prebivanje iz
druţinskih razlogov (permesso di soggiorno per motivi familiari).
Dovoljenje za vstop oziroma bivanje v drţavi zaradi zdruţitve druţine se izda tudi
biološkemu staršu mladoletnega tujca, ki zakonito prebiva v Italiji, ki v enem letu po
prihodu v drţavo uspe dokazati, da izpolnjuje pogoje glede primernosti stanovanja in
višine dohodkov. Sodišče za mladoletnike lahko druţinskim članom izda tudi dovoljenje za
bivanje za pomoč mladoletniku (permesso per assistenza minore), ki se lahko podaljša, in
traja določeno časovno obdobje; s tem dovoljenjem lahko tujec - mladoletnikov druţinski
član - opravlja delo, vendar pa se ne more spremeniti v običajno dovoljenje za opravljanje
dela. Tujec, ki mu je priznan status begunca, ima pravico do zdruţitve druţine pod
enakimi pogoji, kot so navedeni zgoraj, ni pa mu potrebno dokazati izpolnjevanja pogojev
nastanitve in prejemanja zadostnih sredstev.
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6.6.4

Navidezne zakonske zveze

Dovoljenje za prebivanje iz druţinskih razlogov se nemudoma prekliče, če se ugotovi, da
je bila zakonska zveza fiktivna, torej sklenjena izključno z namenom, da se tujcu omogoči
vstop in prebivanje v Italiji. Ta namen se predpostavlja, če zakonca ne ţivita skupaj.

6.6.5

Sredstva za preţivljanje

Za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in za vsako zdruţitev druţine mora prosilec,
med drugim, priloţiti tudi izpolnjen obrazec za odmero dohodnine za preteklo leto, s
katerim dokaţe, da njegovi dohodki znašajo najmanj toliko, kot znaša letni znesek
socialnega nakazila (assegno sociale),15 pri čemer za leto 2007 ta znesek znaša 5.061,68 €
(podatek povzet po spletni strani Stranieriinitalia). To pa velja samo v primeru, če prosilec
vloţi prošnjo za enega druţinskega člana. Za dva ali tri druţinske člane mora imeti
dokazilo o dohodkih v dvakratni vrednosti omenjenega zneska, za štiri ali več druţinskih
članov pa mora imeti dokazilo o dohodkih v trikratni vrednosti omenjenega zneska. Za dva
ali več otrok, starih manj kot 14 let, se v vsakem primeru zahteva dokazilo o dohodkih v
dvakratni vrednosti omenjenega zneska. Pri določanju višine dohodkov se upošteva tudi
celotni letni dohodek druţinskih članov, ki ţivijo v skupnem gospodinjstvu s prosilcem.

6.6.6

Zdravstveno zavarovanje

Če drţavljani EU ne delajo, pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje samo v primeru, če
se vključijo v drţavni sistem zdravstvenega zavarovanja (Servizio sanitario nazionale)16
oziroma imajo urejeno neodvisno individualno zdravstveno zavarovanje, in če imajo
zadostna finančna sredstva. V sistem zdravstvenega zavarovanja pa se morajo obvezno
vključiti (s tem se izenačijo z italijanskimi drţavljani glede pravic do zdravstvene pomoči
in dolţnosti plačevanja prispevkov) naslednje kategorije tujcev:
redno zaposleni pri delodajalcu za nedoločen ali določen čas,
samozaposlene osebe,
brezposelni,
prosilci za politični oziroma humanitarni azil oziroma za njegovo podaljšanje,
tujci, ki čakajo na pridobitev drţavljanstva, in še nekatere druge kategorije tujcev.
Osebe, ki ne spadajo med prej navedene kategorije tujcev, se morajo obvezno zavarovati
za primere bolezni, nesreče ali materinstva s tem, da sklenejo ustrezno zavarovalno polico
z italijanskim ali tujim zdravstvenim zavodom oziroma zavarovalnico (tuje zavarovalnice
morajo biti priznane v Italiji). Lahko pa se tudi vključijo v drţavni sistem zdravstvenega
15

Po Šušmelj, 2006, assegno sociale v bistvu predstavlja osnovno denarno pomoč, ki je
nadomestila od leta 1996 dalje osnovno oziroma socialno pokojnino za osebe z nizkimi dohodki
oziroma brez dohodkov, starejše od 65 let.
16
Registrirati pa se je treba pri lokalni zdravstveni oblasti (Azienda sanitaria locale).
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zavarovanja in v tem primeru velja zavarovanje tudi za njihove druţinske člane. Višina
letnega prispevka je odvisna od celotnega dohodka tujca v Italiji ali tujini v preteklem
letu, osnove za prispevek pa določi z dekretom zdravstveno ministrstvo v sporazumu s
finančnim ministrstvom. Delodajalec nakazuje zneske zavarovanja drţavnemu zavodu za
socialno zavarovanje (Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)).

6.6.7

Sankcije

Glede sankcioniranja kršitev tujske zakonodaje velja omeniti, da je za ponarejanje
oziroma spreminjanje vizumov, različnih dovoljenj in sporazumov ter tudi listin, ki sluţijo
za njihovo izdajanje oziroma sklepanje, predpisana kazen zapora od enega do šestih let
oziroma v hujših primerih od treh do desetih let. Kazen se zviša v primeru, če dejanje stori
javni usluţbenec.

6.7 FRANCIJA
Področje tujcev v Franciji ureja Zakonik o vstopu in bivanju tujcev v drţavi ter pravici do
azila (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Kot tujci se v smislu
navedenega zakonika štejejo osebe, ki nimajo francoskega drţavljanstva, bodisi ker imajo
tuje drţavljanstvo ali pa so osebe brez drţavljanstva.17 Konec lanskega leta je bil sprejet
nov zakon (Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration,
à l'intégration et à l'asile), ki spreminja tako določbe navedenega zakonika kot tudi
nekaterih drugih zakonikov in ostalih predpisov.18 Navedeni zakon je v določeni meri
poostril pogoje za prihod in prebivanje tujcev v Franciji. Med drugim se je z njim uvedlo
tudi prostovoljno DNK testiranje druţinskih članov, ki prihajajo v drţavo iz naslova
zdruţitve druţine, predvsem zaradi domnevno velikega števila ponarejenih matičnih
dokumentov. V določeni meri so se zaostrili tudi pogoji glede zadostnih sredstev za
preţivljanje (povzeto po spletni strani Legifrance). Na spletni strani vlade Service Public je
med drugim še navedeno, da so se zvišala tudi zahtevana sredstva za preţivljanje v
primeru zdruţitve druţine, ki so odslej odvisna od velikosti druţine, osnova pa je
minimalna plača v drţavi, ki se lahko poveča za eno petino. Glede testa DNK pa je
navedeno, da je uveden v eksperimentalni obliki za otroke tujcev iz zgolj nekaterih drţav
in pod določenimi pogoji. Uvedeno je tudi dovoljenje za prebivanje za rezidenta brez
omejitve trajanja podobno našemu dovoljenju za stalno prebivanje (carte de résident
permanent, à durée indéterminée).

17

V zvezi z vstopom, prebivanjem in delom drţavljanov EU in nekaterih drugih drţav veljajo
nekatera ugodnejša pravila, ki pa jih v tem besedilu, predvsem zaradi njegovega obsega, v
preteţni meri nisem posebej prikazala.
18
Za izvedbo zakonskih določb bo moral Drţavni svet ( Conseil d'État), ki je posvetovalno telo vlade
in obenem najvišja stopnja upravne jurisdikcije, sprejeti posebne dekrete. V nadaljevanju prikazani
podatki veljajo za dosedanjo ureditev, razen tam, kjer je to posebej navedeno.
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6.7.1

Dovoljenje za prebivanje

Vsak tujec drţavljan ti. tretje drţave, starejši od 18 let, ki namerava v Franciji prebivati tri
mesece ali več oziroma je njegov vizum potekel, mora imeti dovoljenje za prebivanje
(carte de séjour). Obstajajo izjeme po mednarodnih pogodbah, na primer za drţavljane
drţav Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije.
Dovoljenja za prebivanje so v glavnem naslednja:
dovoljenje za začasno prebivanje (carte de séjour temporaire), ki velja največ eno
leto in ga je mogoče podaljšati;
dovoljenje za "sposobne in nadarjene" (la carte de séjour "compétences et talents"),
ki velja tri leta in ga je mogoče podaljšati;
dovoljenje za prebivanje za rezidenta19 (la carte de résident), ki velja deset let in ga
je mogoče podaljšati,
dovoljenje za prebivanje za upokojence (la carte de séjour "retraité"), ki ravno tako
velja deset let in ga je mogoče podaljšati.
Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje je treba vloţiti v dveh mesecih po prihodu v
drţavo, in sicer na prefekturi oziroma v Parizu na policijski prefekturi, v nekaterih primerih
pa tudi drugod, na primer na diplomatskem oziroma konzularnem predstavništvu Francije
v tujini.
Na splošno so dovoljenja za začasno prebivanje izdana za dobo enega leta in jih je moţno
podaljševati. Glede na razlog lahko nosijo različne označbe:
da gre, na primer, za dovoljenje za delojemalca ;
ali za dovoljenje zaradi zasebnega in druţinskega ţivljenja ipd.
Za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje mora imeti tujec, razen določenih izjem,
vizum za dolgo prebivanje (več kot tri mesece). Trajanje veljavnosti dovoljenja ne sme
presegati veljavnosti potnega dokumenta tujca, ravno tako pa tudi ne časa študija
oziroma drugega izobraţevanja in poklicne dejavnosti, vezane na posebno dovoljenje. Za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje je treba v zadostni meri obvladati francoščino,
razen v primeru, če gre za sezonske ali začasne delavce.
Za delojemalce (salariés) in začasne delavce velja pravilo, da morajo imeti ob prihodu v
drţavo vizum za dolgo prebivanje in sklenjeno pogodbo o delu, ki jo overi departmajska
direkcija za delo, zaposlovanje in poklicno izobraţevanje (direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP)). Na dovoljenju za
prebivanje je označeno, da gre za delojemalca, če se delo opravlja dvanajst mesecev, če
pa se delo opravlja manj kot dvanajst mesecev, pa je na dovoljenju označba, da gre za
začasnega delavca. Trajanje dovoljenja za prebivanje iz tega naslova ne sme presegati
trajanja delovnega dovoljenja in se lahko podaljšuje.

19

Primeljivo z »dovoljenjem za stalno prebivanje«
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Tudi delavci, ki ne opravljajo dela pri delodajalcu, zlasti delavci v svobodnih poklicih, ki
dokaţejo, da se lahko preţivljajo z lastnimi sredstvi, lahko dobijo dovoljenje za začasno
prebivanje. Sezonski delavci morajo pogodbo o sezonskem delu predloţiti v overitev
departmajski direkciji (DDTEFP) in jim je izdano dovoljenje za začasno prebivanje.
Sezonsko delo lahko skupaj opravljajo največ šest mesecev na leto. Dovoljenje se izdaja
za dobo treh let in ga je mogoče podaljševati. V času, ko ne opravlja sezonskega dela,
tujec ne sme prebivati v Franciji.
Ob izdaji prvega dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec opraviti zdravniški pregled
pri zdravniku drţavne agencije za sprejem tujcev in za migracije (Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM)). Prošnji za izdajo dovoljenja mora,
poleg zdravniškega spričevala, priloţiti tudi vse potrebne dokumente (o svojem statusu
oziroma statusu zakonca in otrok, o legalnem prihodu v drţavo, pogodbo o delu ipd), in tri
fotografije. Osebe, ki ne prihajajo zaradi dela, morajo načeloma predloţiti dokazila o
zadostnih sredstvih za preţivljanje.
Poleg dovoljenj za začasno prebivanje obstaja tudi vrsta dovoljenj za prebivanje za
rezidenta. Polnopravno dovoljenje za prebivanje za rezidenta se lahko izda določenim
kategorijam oseb zaradi njihovih zasebnih ali druţinskih vezi s Francijo, zaradi aktivnosti v
drţavi ali zaradi njihove zaščite.
Primerljivo našemu dovoljenju za stalno prebivanje je dovoljenje za prebivanje za
rezidenta za daljši čas v skladu z evropskimi predpisi (Carte de résident de longue durée CE). To dovoljenje se lahko izda tujcu iz tretje drţave, ki je legalno in neprekinjeno
prebival v Franciji vsaj pet let. Dovoljena je odsotnost iz drţave v maksimalnem skupnem
trajanju 10 mesecev, vendar največ šest zaporednih mesecev. Dovoljenje se izdaja zlasti
znanstvenikom, delojemalcem, zaradi zasebnega in druţinskega ţivljenja ali pa zaradi
opravljanja trgovske, industrijske, obrtne dejavnosti oziroma svobodnega poklica. Vsa
dovoljenja za prebivanje za rezidenta veljajo 10 let in jih je mogoče ob izpolnjevanju
določenih pogojev podaljšati.

6.7.2

Dovoljenje za delo

Kar se tiče opravljanja dela, je v zakonodaji na splošno določeno, da mora vsakdo, ki ţeli
v Franciji opravljati plačano aktivnost imeti dovoljenje za delo in zdravniško potrdilo. Kvot
za tuje delavce v Franciji nimajo, čeprav se je o tej moţnosti ţe na široko razpravljalo.
Obstajajo različne vrste dovoljenj za delo. Najprej je treba omeniti dovoljenja za
prebivanje, ki veljajo obenem tudi kot dovoljenja za delo. Predvsem so to dovoljenja za
prebivanje za rezidenta, med dovoljenji za začasno prebivanje pa opravljanje dela sama
po sebi omogočajo naslednja dovoljenja:
dovoljenje za sposobne in nadarjene,
dovoljenje za študente (v okviru omejitve, ki je 60 % letnega trajanja dela),
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dovoljenja za znanstvenike, umetnike, delojemalce (če imajo pogodbo o delu
najmanj za 12 mesecev),
za začasne delavce;
za detaširane delavce,
v določenih primerih pa tudi dovoljenje za začasno prebivanje zaradi zasebnega in
druţinskega ţivljenja.
Tujec, ki nima enega od zgoraj omenjenih dovoljenj za prebivanje, lahko pridobi začasno
dovoljenje za delo (autorisation provisoire de travail (APT)), ki velja 12 mesecev in se
lahko podaljšuje. To dovoljenje se izdaja delavcu, ki bo pri določenem delodajalcu opravil
delo, ki po svoji naravi traja določen čas. Ponavadi se to dovoljenje izdaja tujcem, ki
imajo sklenjeno pogodbo o delu za manj kot tri mesece (npr. manekeni in umetniki) in
obmejnim delavcem.
Dovoljenje za delo omogoča tujcu opravljanje tistega dela, ki ga navede v vlogi, določena
dovoljenja (posebno vsa dovoljenja za prebivanje za rezidenta, dovoljenje za začasno
prebivanje študentov in dovoljenja zaradi zasebnega in druţinskega ţivljenja) pa
avtomatično omogočajo delo po celotnem francoskem ozemlju in pri kateremkoli
delodajalcu. V vseh teh primerih posebno dovoljenje za delo ni potrebno. V določenih
primerih (zlasti pri začasnih dovoljenjih in npr. sezonskih delih) je dovoljenje za delo
omejeno na določena geografska območja, pač glede na potrebe po delu. Veljavnost
dovoljenj za delo je lahko omejena tudi na točno določene delodajalce (npr. znanstveniki,
začasni in sezonski delavci, detaširani delavci).
Vlogo za izdajo dovoljenja za delo poda delodajalec. Obravnava jo sluţba za tujo delovno
silo pri teritorialno pristojni direkciji (DDTEFP). Pri tem upošteva stanje na področju
zaposlitev v departmaju, o čemer daje podatke pristojni urad za zaposlovanje, ustreznost
usposobljenosti tujca glede na potrebe, delodajalčevo spoštovanje delovne in socialne
zakonodaje, morebitno delavčevo spoštovanje ustreznih predpisov, delovne pogoje in
plačilo za tujca, ki mora biti enakopravno drugim plačilom za enako delo. V primeru
soglasja za izdajo dovoljenja za delo pošlje departmajska direkcija celotno zadevo
nacionalni agenciji (ANAEM). Nacionalna agencija potrdi oziroma overi dokumentacijo in jo
naslovi na konzulat, pristojen za izdajo vizuma. Po prihodu v Francijo lokalna podruţnica
nacionalne agencije (ANAEM) tujca pozove na obvezni zdravniški pregled. Potem ANAEM
tujcu izroči zdravniško spričevalo, pogodbo o delu, ki jo verificira direkcija (DDTEFP) in
dovoljenje za prebivanje.
Prosilci za azil načeloma nimajo pravice do dela. Če pa urad za zaščito beguncev in
apatridov (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)) v enem letu ne
odloči o prošnji za azil, za kar sam ni odgovoren, ali pa je vloţil pritoţbo zoper odločbo o
zavrnitvi njegove zahteve, lahko prosilec za azil, ob upoštevanju nekaterih posebnih
zahtev, opravlja delo pod splošnimi pogoji, ki veljajo za druge tujce. Poloţaj na trgu dela
mu je pri tem lahko v škodo.
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6.7.3

Zdruţitev druţine

Pogoji v zvezi z zdruţitvijo druţine (regroupement familial) so predpisani v zakonodaji, in
se delijo na:
pogoje zadostnih sredstev,
stanovanjske pogoje,
ostale pogoje.
V zvezi z zdruţitvijo druţine francoska zakonodaja določa, da ta izraz pomeni pravico
tujca, ki redno prebiva v drţavi, da se mu, ob izpolnjevanju določenih pogojev, pridruţijo
oţji druţinski člani. Med oţje druţinske člane se po francoskem zakonu štejejo polnoletni
zakonec in mladoletni otroci. Poleg tega pa mora na ozemlju Francije uţivati normalno
druţinsko ţivljenje. Tujec, ki zaprosi za zdruţitev druţine, mora predhodno prebivati v
drţavi vsaj 18 mesecev, bodisi z dovoljenjem za prebivanje za rezidenta, bodisi z
dovoljenjem za začasno prebivanje. Dovoljenje za začasno prebivanje mora biti izdano za
dobo najmanj za enega leta.
Prošnjo za zdruţitev druţine prosilec osebno vloţi pri prefekturi departmaja, v katerem bo
prebivala druţina. Obravnava jo ţupan, ki pošlje dokumentacijo skupaj z obrazloţenim
mnenjem o izpolnjevanju pogoja stanovanjskih pogojev in zadostnih sredstev pristojni
teritorialni podruţnici drţavne agencije (ANAEM), ki jo po potrebi dopolni in pošlje
prefektu. Ta odloča v zadevi in odločitev sporoči prosilcu.

6.7.4

Navidezne zakonske zveze

Zakonik o tujcih določa, da se sklenitev zakonske zveze s ciljem pridobitve dovoljenja za
prebivanje oziroma drţavljanstva kaznuje z zaporno kaznijo v trajanju do petih let in z
globo v višini do 15.000 €. Enake kazni so zagroţene v primeru organiziranja ali poskusa
organiziranja fiktivnih porok. V primeru delovanja organizirane hudodelske druţbe se
višina kazni poveča na največ deset let in na 750.000 € globe. Poleg navedenih kazni se
storilcem lahko izrečejo še stranske kazni v obliki prepovedi prebivanja v drţavi do petih
let, prepoved vstopa v drţavo do desetih let ali za stalno, prepoved opravljanja poklicne
ali socialne dejavnosti, povezane s kaznivim dejanjem, za največ pet let, poleg
navedenega pa se članom hudodelskih druţb, ki se ukvarjajo s tovrstnimi kaznivimi
dejanji, deloma ali v celoti zapleni premoţenje. Zakonsko zvezo, za katero se ugotovi, da
je fiktivna, torej je bila sklenjena z izključnim namenom prihoda oziroma bivanja v drţavi,
sodišče razveljavi.
V 63. členu civilnega zakonika (Code civil) je določeno, da mora pred sklenitvijo zakonske
zveze pristojni drţavni uradnik na matičnem uradu z bodočima zakoncema opraviti
razgovor. Namen razgovora je ugotoviti, če imata v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze
pristen namen skupnega ţivljenja. Pristojni uradnik se mora v , da ugotovi v resničnost
podanih izjav in namena bodočih zakoncev svoje ugotovitve sporočiti toţilstvu. Pri tem je
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lahko pomemben dokaz za to, da gre za fiktivno zakonsko zvezo, če eden od bodočih
zakoncev ne izpolnjuje pogojev za prebivanje v drţavi. Ko toţilstvo prejme obvestilo
drţavnega uradnika, ima 15 dni časa na voljo, da bodisi dovoli sklenitev zakonske zveze
bodisi jo preloţi zaradi natančnejše preiskave. Svojo odločitev sporoči toţilstvo matičnemu
uradu in bodočima zakoncema.

6.7.5

Primerno stanovanje

Kar se tiče stanovanjskih pogojev za zdruţitev druţine, mora prosilec dokazati, da ima
oziroma da bo ob prihodu druţine v Francijo imel na razpolago stanovanje, ki se na
določenem geografskem območju šteje za normalno za primerljivo druţino. Geografska
območja so razdeljena s posebnim dekretom v tri kategorije (A, B in C). V območju A
mora stanovanjska površina znašati najmanj 22 kvadratnih metrov za zakonski par brez
otrok ali za dve osebi, kar se poveča za 10 kvadratnih metrov za vsako osebo (do vključno
8 oseb) in še za po 5 kvadratnih metrov za vsako osebo nad 8 oseb. V območju B mora
stanovanjska površina znašati najmanj 24 kvadratnih metrov za zakonski par brez otrok
ali za dve osebi, glede povečanja kvadrature pa veljajo enaka pravila kot za območje A.
Enako velja tudi za območje C, vendar pa mora tam stanovanjska površina za zakonski
par brez otrok ali za dve osebi znašati najmanj 28 kvadratnih metrov. Poleg navedenega
mora stanovanje izpolnjevati še določeno zdravstveno-higienske pogoje in pogoje glede
opremljenosti, kar določa poseben dekret. Primerno stanovanje mora imeti tudi prosilec za
izdajo dovoljenja za prebivanje za rezidenta v skladu z evropskimi predpisi.
Ţupan krajevno pristojne občine, obravnava prošnjo za zdruţitev druţine. Ob ostalih
pogojih tudi preveri, ali so izpolnjeni stanovanjski pogoji. Pristojne osebe obiščejo
stanovanje. Če vlagatelj zahteve ne dovoli vstopa, se šteje, da pogoj ni izpolnjen in se
dovoljenje za zdruţitev druţine na koncu ne izda.

6.7.6

Sredstva za preţivljanje

Za vstop v Francijo mora vsak tujec predloţiti dokumente in ustrezna potrdila, če je v
posameznih primerih to potrebno, pa tudi dokazila, da ima zadostna sredstva za
preţivljanje (gotovina, potovalni čeki, kreditne kartice...), ter zagotovila za vrnitev (npr.
povratna vozovnica).
Pri izdaji dovoljenja za prebivanje za rezidenta za daljši čas v skladu z evropskimi predpisi
mora imeti prosilec zadostna sredstva za preţivljanje. Ta morajo biti redna in zadostna za
kritje potreb, dosegati pa morajo najmanj znesek minimalne plače (SMIC), kar pomeni
mesečni bruto znesek 1280,07 €20 na osnovi 35-urnega delovnega tedna ter se
upoštevajo skupaj s pogoji bivanja. Sredstva se ocenjujejo za obdobje preteklih petih let.
Tudi če v tem času znesek ni dovolj visok, se lahko izda dovoljenje, če je prosilec lastnik
20

Povzeto po spletni strani Institut National de la Statistique et des Études Économiques .
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stanovanja ali ga brezplačno uţiva, ali pa v primeru, če ima dober fnančni poloţaj.
Upoštevani so vsi lastni viri, izvzeti pa so otroški dodatki in nekateri socialni prejemki. Ta
sredstva v višini najmanj minimalne plače so določena kot pogoj tudi v primeru izdaje
številnih drugih dovoljenj, od katerih so nekatera prikazana v pričujočem besedilu, druga
pa ne. Tako je prosilcem, na primer, tudi za opravljanje samostojne dejavnosti oziroma
ustanovitev podjetja treba dokazati, da imajo sredstva v višini najmanj minimalne plače.
V načelu mora imeti tudi prosilec za zdruţitev druţine zadostna sredstva oziroma
dohodke, da zadovolji potrebe svoje druţine v Franciji. Upoštevajo se tudi dohodki
zakonskega partnerja prosilca, ki jih prejema bodisi iz svoje drţave bodisi v Franciji.
Potrebna sredstva za preţivljanje morajo znašati najmanj toliko, kolikor znaša višina
minimalne plače (SMIC), kar se lahko, ob obveznem upoštevanju števila druţinskih
članov, poveča za eno petino, pri čemer se dohodki prosilca in njegovega zakonskega
partnerja izračunajo v povprečju za zadnjih dvanajst mesecev. Ne upoštevajo pa se
različni socialni prejemki.

6.7.7

Zdravstveno zavarovanje

Zakonik o vstopu in bivanju tujcev v drţavi ter pravici do azila med drugim posebej
določa, da morajo imeti obvezno sklenjeno zdravstveno zavarovanje:
drţavljani EU, EFTE in Švice, ki nameravajo prebivati v Franciji več kot tri mesece;
imetniki dovoljenja za prebivanje za rezidenta v skladu z evropskimi predpisi.
Zakonik o socialni varnosti (Code de la sécurite sociale) v zvezi s tujci med drugim določa,
da mora delodajalec ustrezni socialni ustanovi povrniti vsoto socialnih dajatev, tudi iz
naslova zdravstvenega zavarovanja (assurance maladie), če tujec pred nastankom
škodnega primera ni opravil predpisanega zdravniškega pregleda. Maksimalno višino
vrnjenih zneskov določa poseben odlok.

6.8 ZDRUŢENO KRALJESTVO
Ministrstvo za notranje zadeve (Home Office) je odgovorno za imigracijsko politiko in
urejanje drţavljanstva v Zdruţenem kraljestvu.
Agencija za mejo in imigracijo (The Border and Immigration Agency21) je novi drţavni
organ znotraj Ministrstva za notranje zadeve, ki v drţavi izvaja nadzor nad
priseljevanjem.22 Agencija obravnava vloge za drţavljanstva, dovoljenja za prebivanje,
delovna dovoljenja ter je odgovorna za procesiranje prošenj za azil in za podporo
prosilcem azila.

21

Prevzela je naloge Immigration and Nationality Directorate (IND).
Osebe, ki niso britanski drţavljani ali drţavljani drţav iz Evropskega gospodarskega prostora
(EGP) oziroma, ki nimajo diplomatskega statusa ter pravice do nastanitve ( Right of Abode), so
subjekti imigracijske kontrole (povzeto po spletnih straneh Home Office).
22
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6.8.1

Dovoljenje za prebivanje

Drţavljani drţav podpisnic sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in Švice
lahko vstopijo v Zdruţeno kraljestvo brez posebnega dovoljenja ter za njih ne veljajo
določila zakona o priseljevanju. Po prihodu v drţavo se lahko zaposlujejo ali ustanavljajo
podjetja (povzeto po spletnih straneh Home Office).
Pogoji za odobritev dovoljenja za vstop v drţavo (leave to enter) z namenom zaposlovanja
(work permit employment) za drţavljane ti. tretjih drţav so:
delovno dovoljenje;
ustrezna starost - oseba mora dosegati vsaj zakonsko določeno najniţjo mejo, ki
dovoljuje zaposlovanje;
sposobnost za delo, ki je označeno v delovnem dovoljenju;
zaveza, da prosilec ne bo iskal drugega dela, razen tistega zapisanega v delovnem
dovoljenju;
oseba mora imeti zagotovljena sredstva, ki njemu in osebam, ki jih mora preţivljati,
zagotavljajo materialno in socialno varnost in nastanitev brez pomoči javnih
sredstev;
V primeru veljavnega delovnega dovoljenja izdanega za 12 mesecev ali manj - mora
prosilec zapustiti drţavo, ko se mu le-ta izteče.
Če oseba izpolnjuje omenjene pogoje ter ima pisno odobritev notranjega ministrstva za
nadaljnje delo, lahko zaprosi za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje.
Pogoji pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje nosilcev delovnega dovoljenja (indefinite
leave to remain for a work permit holder) so:
neprekinjeno prebivanje v drţavi v obdobju petih let;
da je vseh 5 let izpolnjeval omenjene pogoje glede delovnega dovoljenja, starosti
ter preţivljanja sebe in druţinskih članov;
da ga delodajalec še potrebuje (da še naprej obstaja potreba po njegovi zaposlitvi,
kar mora biti potrjeno s strani delodajalca);
da ima zadostno znanje angleščine in zadostno poznavanje ţivljenja v Zdruţenem
kraljestvu (razen če je mlajši od 18 let ali starejši od 65 v trenutku prijave):
Podobna pravila veljajo tudi za zaposlene znotraj programa visoko usposobljenih tujih
delavcev (Highly Skilled Migrant Programme - HSMP). Ti pa morajo še dodatno pokazati,
da nameravajo v Zdruţenem kraljestvu ustvariti središče svojih ţivljenjskih interesov,
oziroma pri zagotavljanju podaljšanega bivanja morajo izpolniti še stroţje kriterije glede
znanja jezika (povzeto po Pravilih priseljevanja).
Od 2. aprila 2007 morajo prosilci za dovoljenje za stalno prebivanje ali za pridobitev
drţavljanstva z naturalizacijo opraviti poseben test o ţivljenju v Zdruţenem kraljestvu
("Life in the UK" test).
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V tabeli je prikazano, kdaj so različne kategorije imigrantov upravičene do dovoljenja za
stalno prebivanje.
Tabela 2: Dolţina bivanja kot pogoj za dovoljenje za stalno prebivanje (indefinite leave to remain)
Osnova za bivanje

Dolţina bivanja potrebna za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje

Poroka
Neporočeni partner
Delovno dovoljenje (in HSMP)
Oseba z "britanskimi" predniki
Investitor
Pisatelj, skladatelj itd.
Predstavnik tuje firme (sole representative)
Samostojni podjetnik (persons establishing
themselves in business)
Zakonito bivanje na kakršni koli podlagi
Nezakonito
bivanje
ali
kombinacija
nezakonitega in zakonitega bivanja

2
2
5
5
5
5
5
5

leti
leti
let
let
let
let
let
let

10 let
14 let

Vir: spletne strani Delovna dovoljenja in Pravila priseljevanja.

6.8.2

Dovoljenje za delo

V Zdruţenem kraljestvu ne potrebujejo delovnega dovoljenja:
drţavljani drţav iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP)23;
tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje;
tisti, ki so v Zdruţenem kraljestvu kot zakonski partnerji drţavljanov iz EGP;
tisti, ki so v Zdruţenem kraljestvu kot zakonski partnerji tujcev z delovnim
dovoljenjem ali z dovoljenjem iz razloga študija oziroma s posebnimi vizami
(ancestry visas, Sole Representative)24;
drţavljani Commonwealth-a z posebnimi vizami (ancestry visas);
prosilci za azil;
nosilci vize za neporočene partnerje: partnerji drţavljanov iz EGP, partnerji tujcev z
delovnim dovoljenjem, partnerji tistih ki imajo dovoljenje iz razloga študija. Viza za
neporočene partnerje se izda v primerih, ko se partnerja ne moreta poročiti (na
23

Drţavljani Češke, Estonije, Madţarske, Latvije, Litve, Poljske, Slovaške in Slovenije se morajo
registrirati (Worker Registration Scheme) pri notranjem ministrstvu v enem mesecu od začetka
nove zaposlitve v Zdruţenem kraljestvu. Velika Britanija je leta 2007 omejila vstop na njen trg dela
za drţavljane Bolgarije in Romunije. Omejitve veljajo za nekvalificirane delavce.
Visoko
usposobljeni delavci, kot so zdravniki, učitelji in odvetniki, pa imajo enak dostop do trga dela kot
drţavljani drţav, ki so v EU vstopile leta 2004 (povzeto po spletnih straneh Delovna dovoljenja in
časopisa Delo).
24
Ancestry visas lahko pridobijo drţavljani Commonweltha , če so jim stari starši rojeni v
Zdruţenem kraljestvu. Izdajo se za štiri letno obdobje, potem pa kandidati lahko zaprosijo za
dovoljenje za stalno prebivanje.
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primer: če je eden od partnerjev ţe poročen, ali v primeru istospolne skupnosti itd.),
ţivita pa skupaj najmanj dve leti (povzeto s spletnih straneh Delovna dovoljenja).
Za delovno dovoljenje mora zaprositi delodajalec. Pred tem pa se mora prepričati, da ni
mogoče zaposliti osebe z domačega trga delovne sile. Delovno dovoljenje se odobri za
točno določenega zaposlenega ter ta ne more zamenjati zaposlitve v Zdruţenem
kraljestvu, ne da bi pred tem zaprosil za novo delovno dovoljenje. Bodoči zaposleni si
mora pridobiti dovoljenje pred svojim vstopom v Zdruţeno kraljestvo, ko se prva prošnja
za delovno dovoljenje vloţi.
Posebni pogoji pri izdaji delovnega dovoljenja so predvideni v naslednjih primerih:
pri transferjih znotraj mednarodnih podjetji;
pri namestitvah na visoke poloţaje (nadzorni odbori, uprave itd.);
kot podpora tujim investicijam v drţavi;
pri deficitarnih poklicih;
pri skupinah ključnih delavcev in
pri specifičnih poklicih (turistični delavci, športniki, zabava in moda it.).
Delovna dovoljenja se pogosto izdajo za obdobje od 12, 24 ali 36 mesecev, po izteku tega
obdobja pa mora delodajalec zaprositi za podaljšanje (povzeto po spletnih straneh DJ
Webb & co.).

6.8.3

Zdruţitev druţine

Imigranti imajo pravico do zdruţitve z oţjimi druţinskimi člani, ki je odvisna od njihovega
priseljenskega statusa. Tujim delavcem z delovnim dovoljenjem se lahko pridruţijo
zakonski partner in otroci mlajši od 18 let. Omenjeni lahko tudi vstopijo skupaj v drţavo.
Druţinski člani za vstop v drţavo potrebujejo dovoljenje za vstop (entry clearance, leave
to enter), ki pa si ga mora tujec pridobiti pred svojim vstopom v drţavo. Če jim je
dovoljenje za vstop odobreno, potem jim pripada tudi dovoljenje za nadaljnje bivanje pod
enakimi pogoji, kot druţinskem članu, ki jih je povabil. Priporočeno je, da se vsa dokazila
v zvezi z vstopom, hrani za primer inšpekcijskega nadzora. Zakonski partner tujega
delavca z delovnim dovoljenjem se lahko zaposli v drţavi. (povzeto po spletnih straneh
Legislationline in DJ Web& co.).
Zakonski partner tujca s statusom ali tujca, ki je v procesu pridobivanja statusa (skupaj
zaprosita za vstop) mora zaprositi za posebno dovoljenje za vstop v drţavo. Pri tem se
zakonska zveza ne sme skleniti samo z namenom prihoda v drţavo oziroma mora biti
dolgotrajna. Običajno uradna oseba (entry clearance officer) opravi razgovor s parom
glede njune preteklosti in načrtov v prihodnosti.
Pravila pri vstopu v drţavo zaradi načrtovane poroke (fiancees visa) so podobna pravilom
za poročene pare. Zaročenca se morata poročiti v šestih mesecih od prihoda v drţavo
(povzeto po spletnih straneh DJ Web& co).
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Tujim delavcem in njihovim druţinam se običajno odobri vstop v drţavno pod pogojem,
da se bodo samostojno preţivljali brez podpore iz javnih sredstev, kot so: varstveni
dodatek (income support), nadomestilo za iskalca zaposlitve (job seekers allowance),
olajšave občinskega davka (council tax benefit), otroški dodatek itd (povzeto po spletnih
straneh Legislationline).
V skladu s Protokolom o stališču Zdruţenega kraljestva in Irske, ki je priloţen Pogodbi o
Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Zdruţeno kraljestvo ni
sodelovalo pri sprejetju Direktive 2003/86/ES o pravici do zdruţitve druţine, in ga
direktiva zato ne zavezuje.

6.8.4

Navidezne zakonske zveze

Ministrstvo za notranje zadeve od leta 2005 izdaja dovoljenja za odobritev (certificate for
approval) sklenitve zakonske zveze oziroma za registracijo civilnega partnerstva v
Zdruţenem kraljestvu. Ta dovoljenja potrebujejo osebe, ki so pod imigracijskim nadzorom
v času bivanja v drţavi. To pomeni, da posebno dovoljenje ni predpisano za tujce, ki ne
potrebujejo dovoljenja za bivanje (na primer begunci), kot tudi ne za drţavljane iz drţav
Evropskega gospodarskega prostora. Drugi priseljenci, ki se ţelijo poročiti z britanskim
drţavljanom ali z drugim tujim drţavljanom, morajo zaprositi za odobritev (certificate for
approval) na enem od 76 posebnih registracijskih uradov. Pravilo velja tudi v primeru
sklenitve istospolne skupnosti (povzeto po spletnih straneh Home Office).
Posamezne organizacije (na primer: The Joint Council for the Welfare of Immigrants)
omenjeno pravilo razglašajo za diskriminatorno. Parlamentarni odbor za človekove pravice
je opozoril na nevarnost, da so omenjene določbe v nasprotju z določili Evropske
konvencije o človekovih pravicah (glej BBC News).
Postopek izdaje dovoljenj za odobritev (Certificate of Approval scheme) se še vedno
spreminja, zaradi aktualnih sodnih razsodb. Na osnovi razsodbe višjega sodišča (High
Court judgement) so bile aprila 2006 uvedene spremembe v postopku za tiste osebe, ki
imajo pomanjkljivo dovoljenje za vstop ali nadaljnje bivanje v drţavi (leave to enter or
remain). Novi postopki v procesu pridobivanja dovoljenja za sklenitev zakonske zveze
predvidevajo, da se lahko od oseb, ki imajo pomanjkljivo dovoljenje za vstop ali nadaljnje
bivanje v drţavi, pisno zahtevajo dodatne informacije, ki bi prepričale predstavnike
notranjega ministrstva v resnično oz. pristno ţeljo po sklenitvi zakonske zveze ali
civilnega partnerstva. Od prosilca se lahko zahtevajo naslednje informacije:
kdaj, kje in kako sta se srečala zaročenka in zaročenec;
kdaj sta se odločila poročiti (skleniti civilno partnerstvo);
kje prosilec namerava ţiveti po poroki;
pripravah na določeni religiozni obred, vključujoč informacijo o naravi in izvajalcu
obreda ter kontaktne podatke;
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pripravah na poročno slavje, vključujoč podatke o kraju, rezervaciji ter kontaktne
podatke;
razmerju med partnerji, če ne ţivita skupaj (npr. pisma in fotografije kot dokazila o
razmerju);
skupnem ţivljenju, če partnerja ţivita skupaj - naslov, dolţina skupnega ţivljenja ter
dokazila, kot so: korespondenca javnih podjetij, drţavnih organov, lokalne oblasti,
finančnih ustanov naslovljena na partnerje na istem naslovu;
njunih otrocih ali otrocih partnerjev iz prejšnjih razmer - kje ţivijo, koliko časa so
skupaj ţiveli, podatki o bioloških starših itd;
njunih telefonskih številkah, če jih uradnik ţeli kontaktirati;
kakršnokoli dodatno informacijo ali listinska dokazila, ki lahko pomagajo pri
utemeljitvi prošnje.
Zahtevajo se ločene podpisane izjave partnerjev o zastavljenih vprašanjih. Izjava se overi
pri notarju. Kriva ali zavajajoča izjava predstavlja prekršek.
Razsodba drugostopenjskega sodišča (Court of Appeal) je 23. maja 2007 razglasila za
nezakonite vse postopke za izdajo posebnih dovoljenj, vodene pred aprilom 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve je zaprosilo zgornji dom parlamenta za odobritev pritoţbe
proti omenjeni razsodbi drugostopenjskega sodišča. (povzeto po spletnih straneh Home
Office).
V praksi se dovoljenje za sklenitev zakonske zveze ne izda, če gre za ilegalne priseljence
ali pa za tujce, kateremu bo viza kmalu potekla. Ministrstvo za notranje zadeve na ta
način poskuša zmanjšati fiktivne oziroma simulirane poroke (sham marriages),25 s katerimi
si priseljenci pomagajo v boju proti izgonu iz drţave (povzeto po spletnih straneh BBC
News).

6.8.5

Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje tujcev je odvisno od dolţine dovoljenega bivanja. V primeru
delovnega dovoljenja, ki je izdano za manj kot 6 mesecev, tuji delavec oziroma njegovi
druţinski člani praviloma nimajo pravice do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja, ki
ga zagotavlja nacionalna zdravstvena sluţba (National Health Service- NHS).26 Tujcem se
v tem primeru priporoča (se pa ne zahteva), da se privatno zavarujejo. V primeru
delovnega dovoljenja, ki traja več kot 6 mesecev, tujcu in njegovim druţinskim članom
pripada brezplačno zdravstveno varstvo (povzeto po spletnih straneh Delovna dovoljenja).

25

BBC ocenjuje, da se pribliţno 15.000 simuliranih porok sklene v enem letu, od tega 8.000 v
Londonu.
26
Nacionalna zdravstvena sluţba (National Health Service- NHS) pokriva osnovno in sekundarno
zdravstveno zavarovanje za rezidente v Zdruţenem kraljestvu. Večina teh storitev je brezplačna,
nekatere pa so plačljive.
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Tujci v azilnem postopku in osebe s statusom beguncev so tudi upravičene do
zdravstvenega varstva znotraj nacionalne zdravstvene dejavnosti (NHS) (povzeto po
spletnih straneh Department of Health).

6.9 IRSKA
Za imigrantsko politiko in prakso skrbi Minister za zakonitost, enakost in reformo prava
(Minister for Justice, Equality and Law Reform) oziroma Irska sluţba za naturalizacijo in
priseljevanje (INIS). V njihovi pristojnosti so pravila glede prihoda in bivanja v drţavi,
imigracijska zakonodaja in normativi Evropske unije o pravici do bivanja, izdaja dovoljenj
za prebivanje, integracijska politika, prošnje za drţavljanstvo itd.
drţavljani drţav podpisnic sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru - EGP (drţave
članice EU, Norveška, Islandija in Liechtenstein) ter Švice ne potrebujejo delovnega
dovoljenja in se ne registrirajo pri imigracijski sluţbi. Drugi tuji drţavljani tj. tretji
drţavljani potrebujejo delovno dovoljenje, ki ga izdaja Ministrstvo za podjetništvo,
gospodarsko dejavnost in zaposlovanje (DETE), razen v primerih, ko je:
tuji drţavljan odvisen od podpore sorodnika, ki je drţavljan drţave iz EGP in ima na
tej osnovi dovoljenje za prebivanje;
tuji drţavljan zakonec irskega drţavljana;
tuji drţavljan s statusom begunca;
tuji drţavljan z začasnim dovoljenjem za prebivanje na osnovi azilnega postopka;
tuji drţavljan roditelj osebe z irskim drţavljanstvom.
V ostalih primerih tuji drţavljan še pred prihodom na Irsko potrebuje vizo za zaposlovanje
(employment visa), ki jo običajno pridobi na irskem veleposlaništvu na osnovi odobrenega
delovnega dovoljenja (povzeto po spletnih straneh INIS).

6.9.1

Dovoljenje za delo

Vloge za dovoljenja za delo na Irskem obravnava Ministrstvo za podjetništvo, gospodarsko
dejavnost in zaposlovanje (DETE).
Zakon o delovnem dovoljenju (The Employment Permits Acts) iz l2003. in 2006. leta
predvideva izdajo delovnih dovoljenj za tiste zaposlitve, pri katerih letna plača znaša
30.000 evrov (brez bonusov) ali več in to v primerih, ko Zelena karta (Green Card
Permits) ni primerna. Ob strogih omejitvah je moţna izdaja delovnih dovoljenj tudi za
manj plačane zaposlitve.
Delovno dovoljenje se izda delavcu ter mu omogoča zaposlitev pri delodajalcu v poklicu, ki
je specificiran v dovoljenju. Izda se za 2 leti ter se lahko podaljša za naslednja 3 leta. Po 5
letih se lahko izda stalno delovno dovoljenje.
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Za delovno dovoljenje lahko zaprosi ali delavec ali njegov delodajalec.
Obstaja seznam neprimernih zaposlitev za izdajo delovnega dovoljenja, ki vključuje
delovna mesta, kot so: cerkveni ali uradniški poloţaji, trgovci, vozniki, pestunje, delovna
mesta v hotelih (razen glavnih kuharjev), različni vajenci itd.
Prosto delovno mesto mora biti 3 dni oglaševano znotraj FÁS/EURES zaposlitvene mreţe
ter dodatno v lokalnih in nacionalnih časopisih (Labour Market Needs Test), ker se morajo
pri vlogi za delovno dovoljenje priloţiti dokazilo, da za delovno mesto ni bilo
zainteresiranih drţavljanov s področja Evropske gospodarske skupnosti in Švice. Tuji
drţavljan mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje.
Od tujega delavca se pričakuje, da v primeru prvega delovnega dovoljenja dela najmanj
eno leto za istega delodajalca, potem pa lahko spremeni zaposlitev, če zaprosi za novo
delovno dovoljenje.
Zakon o delovnem dovoljenju predvideva tudi Zeleno karto, ki je posebno delovno
dovoljenje za deficitarne poklice, kjer primanjkljaje visoko usposobljene delovne sile.
Zelena karta se prvotno izdaja za 2 leti, potem pa se običajno podaljša na nedoločen čas.
Zelena karta tudi omogoča takojšnjo zdruţitev druţinskih članov ter običajno ţe po dveh
letih vodi k dovoljenju za stalno prebivanje.
Ko je letna plača (brez bonusov) 60.000 evrov ali več, je Zeleno karto mogoče dobiti pri
vseh poklicih, razen pri tistih, ki so v nasprotju z javnim interesom. Če je ponujena letna
plača med 30.000 in 59.999 evrov, je Zeleno karto mogoče dobiti za delovna mesta s
seznama strateško pomembnih poklicev - na področjih informacijske tehnologije,
medicine, zdravstvene nege, industrije, izobraţevanja in znanosti ter financ.
Obstajajo tudi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci, ki zaposlujejo tuje
drţavljane. Tako se delovno dovoljenje ne izda, če v podjetju tuji delavci ţe predstavljajo
več kot 50 odstotkov vseh zaposlenih. Poleg tega mora biti podjetje registrirano, tuji
delavec pa mora biti zaposlen in plačan direktno prek istega podjetja.
Zakonski partnerji in drugi druţinski člani oseb, ki imajo delovno dovoljenje, lahko
zaprosijo za delovno dovoljenje po skrajšanem postopku. Prijavijo se lahko na vsa prosta
delovna mesta, pri tem se ne zahteva predhodna objava prostega delovnega mesta v
glasilih ter so oproščeni plačila takse. Zakonski partnerji ali druţinski člani pa morajo
imeti urejeno legalno bivanje v drţavi (povzeto po spletnih straneh DETE).

6.9.2

Zdruţitev druţine

V skladu s Protokolom o stališču Zdruţenega kraljestva in Irske, ki je priloţen Pogodbi o
Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Irska ni sodelovala pri
sprejetju Direktive 2003/86/ES o pravici do zdruţitve druţine in je direktiva zato ne
zavezuje niti je ni dolţna uporabljati.
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V irski zakonodaji pravica do zdruţitve druţine ni posebej opredeljena. Kljub odsotnosti
specifičnih normativnih aktov in pravil27 glede pravice do zdruţitve druţine, osebe, ki
legalno prebivajo na Irskem, lahko zaprosijo za zdruţitev druţine s svojim zakonskim
partnerjem ali mladoletnim otrokom. Vendar to ne pomeni avtomatične pravice do
zdruţitve druţine. Zdruţitev druţine lahko odobri minister za pravosodje z absolutno
diskrecijsko pravico ter se odloča odvisno od primera do primera (povzeto po spletnih
straneh imigracijskega sveta in oglasne deske za drţavljane).

6.9.3

Sredstva za preţivljanje

Irska sluţba za naturalizacijo in priseljevanje (INIS) je na svoji spletni strani predstavila
pogoje za vloţitev prošnje za vizo na osnovi zdruţitve druţine. Tako mora oseba, ki ţeli
zdruţiti z druţinskim članom, ki dela na Irskem (sponzor), dokazati:
da je v zakonski zvezi s sponzorjem ter da je ta pravno veljavna na dan vloge, ali
neporočeni otrok sponzorja mlajši od 18 let.
Oseba mora tudi dokazati, da je sponzor kvalificiran oziroma, če se to zahteva - da
izpolnjuje minimalne zahteve glede zagotavljanja zadostnih sredstev.
Kvalificirani sponzor je drţavljan drţave, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora
(EGP), ki pa ima veljavno delovno dovoljenje in je zaposlen na Irskem najmanj 12
mesecev pred vloţitvijo prošnje za vizo. Kvalificirani sponzor mora imeti dohodek, ki je
višji od praga, ki bi drugače uvrstil druţino med prejemnike denarnega nadomestila FIS
(Family Income Supplement).
Tabela 3: Druţinski prejemki, ki so osnova za prejemanje nadomestila FIS

Velikost druţine - število Prag druţinskih prejemkov
otrok
1
480 EUR
2
550 EUR
3
625 EUR
4
720 EUR
5
820 EUR
6
910 EUR
7
1020 EUR
8 ali več otrok
1090 EUR
Vir: Department of Social and Family Affairs, Family Income Supplement (FIS)

27

Obstajajo določena pravila glede zdruţevanja druţinskih članov oseb s statusom begunca (glej
INIS).
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V primeru, ko je tuji drţavljan zaposlen na Irskem najmanj 36 mesecev, mu ni treba
dokazovati, da ima zadostna sredstva za preţivljanje druţine. To velja tudi za zaposlene s
prednostnega seznama poklicev (IT strokovnjaki, arhitekti, zdravstveni delavci itd.). V
vsakem primeru pa se mora prošnji za vizo zaradi zdruţitve druţine priloţiti pogodba o
delu ter dokazilo o letni plači sponzorja. V nasprotnem primeru se prošnja za vizo zavrne.
Kvalificirani sponzor je lahko sponzor samo enemu zakonskemu partnerju. Če zakonca ne
prebivata skupaj, morata predloţiti celotno poročilo o njuni zvezi - na primer, kdaj in kjer
sta se srečala, dokazila o tem, da sta se medsebojno obiskovala ob številnih priloţnostih
itd. Posebej je poudarjeno, da ni dovolj, če se je razmerje razvijalo samo preko interneta
oziroma preko telefona ali "sms" sporočil (povzeto po spletnih straneh INIS).

6.9.4

Zdravstveno zavarovanje

Vsem tistim, ki imajo na Irskem »običajno bivališče« (ordiniraly resident), pripada širok
niz zdravstvenih storitev, ki je brezplačen ali subvencioniran s strani irske vlade.
Upravičenost do zdravstvenih storitev je zasnovana na prebivališču in na premoţenju ter
ne na plačilu davka ali socialnega zavarovanja. Upošteva se, da ima oseba običajno
bivališče na Irskem, če izkaţe namero, da v drţavi prebiva najmanj eno leto. Zavod za
zdravstveno zavarovanje (Health Service Executive - HSE) lahko od upravičenca zahteva:
dokazilo o nakupu nepremičnine oziroma najemu stanovanja ter dokazilo, da je to
stanovanje osnovno prebivališče upravičenca;
izpiske o bančnih računih, pokojnini, vplačilu v sklade itd.;
dovoljenje za prebivanje ali vizo;
delovno dovoljenje, izjavo delodajalca itd.;
v določenih primerih pa tudi lahko zahteva pisno izjavo pod prisego upravičenca.
Če drţavljan drţave, ki ni članica EU, pridobi pravico do zdravstvenega varstva, to ne
pomeni, da so do te pravice avtomatično upravičeni tudi njegovi druţinski člani. Tudi oni
morajo izpolnjevati omenjene pogoje.
Drţavljani drţav članic EU, ki nimajo svoje zdravstveno zavarovanje drugače urejeno,
morajo urediti svoj status »običajnega bivališča« pri zavodu za zdravstveno zavarovanje
(HSE), da bi bili upravičeni do zdravstvenih storitev na Irskem (povzeto po spletnih
straneh Informacije za drţavljane - upravičenost do zdravstvenih storitev).

6.10 ŠVICA
Za drţavljane tretjih drţav trenutno velja zakon o prebivanju in naseljevanju tujcev (Loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)) iz leta 1931, s številnimi
spremembami in njegovi podzakonski predpisi. Med njimi velja še posebej opozoriti na
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odlok o omejevanju števila tujcev (Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE)). Treba pa je opozoriti na dejstvo, da V letu 2008 bo pričel veljati novi
zakon o tujcih (Loi fédérale sur les étrangers), ki bo v celoti nadomestil omenjeni zakon.
Veljavnost obeh zakonov se razteza tudi na drţavljane EU in EFTE, kolikor ni s posebnimi
akti drugače določeno. Povzemam predvsem sedaj veljavno ureditev, razen v primerih,
kjer je izrecno drugače navedeno.28
V Švici obstaja dvotirni sistem sprejemanja tujcev. Prvi je precej laţji in velja za drţave
članice EU ter EFTA, za drţavljane tretjih drţav pa je sistem bolj restriktiven in na splošno
dovoljuje predvsem zaposlovanje visokokvalificirane delovne sile. Novi zakon načeloma
celo določa, da se dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje lahko izda (če gre za
opravljanje dela), samo kvalificiranim osebam in strokovnjakom. Na spletni strani
švicarskega zveznega urada za migracije je tudi navedeno, da reţim prostega gibanja
oseb velja od 1.6.2007 za 17 starih članic EU, Malto, Ciper in za drţave EFTA (torej še
Norveško, Islandijo in Liechtenstein). Za drţavljane preostalih osmih novih članic EU,
vključno s Slovenijo, velja v primeru zaposlitve posebna ureditev. Omejitve, kot so:
prioriteta za švicarske drţavljane, kvote (ki se sicer povečujejo), ter poseben nadzor
delovnih pogojev in plač, ostanejo v veljavi do 30. aprila 2011. Organ, pristojen za tujce,
je zvezni urad za migracije (Office fédéral des migrations), ki deluje kot organ v sestavi
ministrstva za pravosodje in policijo.
Za vstop v Švico je na splošno treba imeti turistični vizum z veljavnostjo do treh mesecev,
o njegovem podaljšanju pa odločajo kantonalne oblasti. Tudi tisti tujci, ki sicer ne
potrebujejo vizuma, lahko prebivajo v drţavi največ tri mesece.

6.10.1 Dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za delo
Švica ima v osnovi enaka dovoljenja za prebivanje kot drţave članice EU. Osebe, ki ţelijo
v njej prebivati manj kot tri mesece, ne potrebujejo dovoljenja za prebivanje, vendar pa
se morajo vseeno prijaviti oblastem. Osebe, ki prebivajo v drţavi dlje časa, pa morajo za
to pridobiti dovoljenje. Dovoljenje za prebivanje se kvalificiranim delavcem iz tretjih drţav
izda samo, če so izpolnjeni lokalni in zvezni pogoji glede plače ter delovnih pogojev, ter če
se dokaţe, da za enako delo ni na voljo švicarskega delavca. Načelo prednosti švicarskih
delavcev ne velja v primeru mednarodnih izmenjav strokovnjakov, pa tudi ne za osebe,
katerim se izda dovoljenje za prebivanje v zvezi z zdruţitvijo druţine. Dovoljenja za delo
so običajno tesno povezana z dovoljenji za prebivanje. Izdajajo oziroma podaljšujejo jih
pristojni organi v kraju, kjer je sedeţ podjetja. Prošnje za prebivanje z namenom dela
vlagajo delodajalci pri pristojnem upravnem organu v kantonu (kantonalna direkcija za
javno gospodarstvo - La Direction de l’économie publique, v Švici na splošno na kratko
28

Poleg navedenega velja omeniti tudi predlog desničarskih strank, da naj bi se novi zakon dopolnil
še z DNK testiranjem za otroke tujcev v primeru zdruţitve druţine, po vzgledu navedene francoske
zakonske novele. Predlog je v javnosti vzbudil različne odmeve (povzeto po 24 heures).
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poimenovana Beco) in sicer prek lokalne oblasti (občine). Odločitev sprejme ter dovoljenje
bodisi izda ali pa ne kantonalni urad za migracije. Zvezni urad za migracije pa potrjuje vsa
dovoljenja za vstop tujcev v drţavo in prva dovoljenja za prebivanje (povzeto po spletni
strani Berne Economic Development Agency).
Iz naslednje tabele so razvidne kategorije dovoljenj za prebivanje in delo v Švici, in sicer
so prikazani podatki za Bern, vendar pa ta dovoljenja veljajo za vso drţavo.
Tabela 4: Kategorije dovoljenj za prebivanje in delo tujcev v Švici - podatki za Bern
Kategorija
dovoljenja
Dovoljenje
za
kratkotrajno
prebivanje (L)

Drţavljani tretjih drţav

Drţavljani drţav članic EU/EFTA

To dovoljenje na splošno velja za
kratek čas, za staţiste pa največ za
18 mesecev. V izjemnih primerih, če
delavec dela pri istem delodajalcu, se
lahko podaljša na skupno dve leti.
Izdaja se za določen namen
(pogodba
o
delu,
namen
usposabljanja...). Letna kvota znaša
5.000 dovoljenj. Če tujec dela manj
kot štiri mesece, kvotne omejitve
zanj ne veljajo.

Velja za največ eno leto, in sicer za
določen namen, pri čemer pa po
preteku pogodbe tujcu ni treba zapustiti
drţave, če kvota ni preseţena.
Staţistom se izdaja za največ 18
mesecev. Izdaja se tako delavcem, ob
upoštevanju stanja na trgu delovne sile,
kot tudi osebam, ki ne delajo (npr.
študentom). Lahko se podaljša in
nosilcem omogoča, da ţivijo in delajo
kjerkoli v Švici ter v drţavo pripeljejo
tudi svoje druţine.

Dovoljenje
za
tujce,
ki
se
vozijo na delo
čez mejo (G)

Izdaja se, ob upoštevanju stanja na
trgu delovne sile, za eno leto in ga je
moţno
podaljšati.
Velja
na
obmejnem področju kantona, ki ga
izda. Za spremembo delovnega
mesta je potrebno soglasje.
Imetnik dovoljenja se mora najmanj
enkrat vsak teden vrniti v sosednjo
drţavo, v kateri ima ustrezno
dovoljenje za prebivanje najmanj za
šest mesecev.

Izdaja se za pet let, pod pogojem, da je
bila pogodba o delu sklenjena za več
kot eno leto (drugače velja samo za čas
trajanja pogodbe o delu), in sicer velja v
vseh švicarskih obmejnih območjih.
Uporabljajo jo tudi samozaposleni tujci.
Imetnik dovoljenja se mora najmanj
enkrat vsak teden vrniti v sosednjo
drţavo.

Dovoljenje
za
začasno
prebivanje (B)

Ponavadi velja eno leto in se potem
podaljšuje, kar je v glavnem zgolj
formalnost. Podaljšuje se tudi v
primeru brezposelnosti, dokler tujec
prejema ustrezno nadomestilo iz
naslova zavarovanja. Letna kvota je
4.000 dovoljenj. Za dovolitev izjeme
za samozaposlitev tujca mora biti
vloţena posebna pisna vloga.

Na splošno velja pet let in se izdaja v
primeru daljših prebivanj v drţavi z
določenimi nameni, zlasti v primeru, če
ima tujec sklenjeno pogodbo o delu
najmanj za eno leto, lahko pa je tudi
samozaposlen.
V
primeru
stalne
zaposlitve se lahko podaljša za pet let.
Izda se lahko tudi osebam, ki ne delajo,
če imajo zadostna sredstva ter
sklenjeno primerno zavarovanje.

Dovoljenje

To dovoljenje velja za stalno30 in se

Dovoljenje se lahko izda po petih letih

za

85

stalno
prebivanje (C)29

izda po petih oziroma desetih letih
normalnega
neprekinjenega
prebivanja. S tem v zvezi ni nobenih
omejitev glede trga dela, kvot
oziroma
geografskih
omejitev.
Imetniki dovoljenja imajo enake
pravice kot švicarski drţavljani, z
izjemo volilne pravice.

normalnega neprekinjenega prebivanja.
S tem v zvezi ni nobenih omejitev glede
trga dela oziroma geografskih omejitev.
Kvote pri izdajanju tega dovoljenja ne
igrajo vloge.

Vir: Berne Economic Development Agency, spletna stran.

Poleg zgoraj naštetih kategorij dovoljenj za prebivanje in delo obstaja tudi začasno
dovoljenje za begunce, natančneje zavrnjene prosilce za azil ("F" dovoljenje), ki tej
kategoriji tujcev omogoča, da lahko delajo največ eno leto, če imajo sklenjeno pogodbo o
delu in v odvisnosti od stanja na trgu dela. Nadalje obstaja dovoljenje prosilcev za azil
("N" dovoljenje), ki traja največ eno leto, pri čemer v prvih 3-6 mesecih po prihodu v
drţavo tujec ne sme opravljati dela. Tudi v tem primeru je treba upoštevati stanje na trgu
dela, delo pa je tudi omejeno na določene dejavnosti. Naslednje dovoljenje je za osebe
pod zaščito ("S" dovoljenje), ki je tudi omejeno, saj v prvih treh mesecih tujec ne sme
delati. Obstaja pa še eno dovoljenje za stalno prebivanje z opravljanjem plačanega dela
za druţinske člane (zakonske partnerje in otroke do 25. leta starosti) usluţbencev
mednarodnih organizacij in tujih predstavništev ("Ci" dovoljenje), ki je omejeno s
trajanjem funkcije glavnega nosilca (povzeto po spletni strani švicarskega zveznega urada
za migracije).
Glede prednosti švicarskih delavcev pri dostopu do dela je uveljavljeno načelo, da
drţavljani tretjih drţav na splošno lahko dobijo delo šele, ko delodajalec dokaţe, da kljub
znatnim naporom za konkretno delovno mesto ni bilo mogoče dobiti drţavljana Švice, EU
ali EFTE. Po zakonu mora predloţiti pristojnim organom tudi potrdila o tujčevi
usposobljenosti (izobrazbi in izkušnjah) ter navesti morebitne posebne razloge, ki
narekujejo konkretno zaposlitev. Prosta delovna mesta morajo biti registrirana pri
regionalnem uradu za zaposlovanje, skupaj z zahtevo po registraciji delovnega prostega
mesta pri Evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost (EURES).
Pristojni organi ocenjujejo tujčev ţivljenjepis, prevedena potrdila o izobrazbi in priporočila
in če gre za velike razlike v sistemih izobraţevanja, tudi dodatno obrazloţeno. Svoje
podjetje lahko v Švici načeloma ustanovijo samo tujci, ki imajo dovoljenje za stalno
prebivanje ("C" dovoljenje). Pristojni organi morajo biti pozorni na to, da po eni strani tuji
delavci niso izkoriščani, po drugi strani pa morajo biti njihove plače ustrezno visoke tudi
30

Zvezni urad za migracije na svojih spletnih straneh pojasnjuje, da se kljub stalnosti izvaja nadzor
izdanih dovoljenj, in sicer za drţavljane EU/EFTA na vsakih pet let, za drţavljane tretjih drţav pa na
vsaka tri leta.
29
To dovoljenje se v francoščini imenuje autorisation d'établissement, kar bi lahko prevedli tudi kot
"dovoljenje za naselitev". Dovoljenje za začasno prebivanje pa se imenuje droit de séjour, kar bi
lahko enostavno prevedli kot "dovoljenje za prebivanje".
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zaradi tega, da se prepreči "plačni dumping". Prošnji za zaposlitev mora delodajalec
priloţiti pogodbo o delu s podpisom tako delodajalca kot delojemalca (če je to mogoče), v
sami pogodbi pa mora tudi izrecno navedeno, da je veljavna samo v primeru, če pristojne
oblasti izdajo dovoljenje za delo. To obema pogodbenima strankama zagotavlja pravno
varnost. Če tujec vsaj osem dni v letu opravlja samostojno plačano delo, mora vloţiti
prošnjo za izdajo dovoljenja za delo. Ţe od prvega dne dela pa mora imeti dovoljenje v
primeru opravljanja gradbenih del.
Delodajalec torej stori prvi korak z vloţitvijo prošnje pri kantonalnem uradu za
zaposlovanje. Ta po pregledu prošnje pripravi predhodno odločitev in jo pošlje v potrditev
zveznemu uradu za migracije. Slednji prouči stanje glede na gospodarske interese drţave
in sporoči kantonu svojo odločitev, ki pa, četudi je morda ugodna, še ne pomeni
dovoljenja tujcu za prihod v drţavo. Potem gre prošnja kantonalni agenciji za migracije, ki
švicarsko diplomatsko predstavništvo v tujini pozove, da tujcu na njegovo zahtevo izda
vizum (če je to potrebno). Če tujcu ni potrebno pridobiti vizuma, mora imeti vsaj
zagotovilo, da mu bo izdano dovoljenje za prebivanje. Tujec se po prihodu v drţavo v
osmih dneh prijavi pri pristojnem lokalnem uradu, ki mu izda identifikacijsko izkaznico.

6.10.2 Zdruţitev druţine
Kot izhaja iz spletne strani Binational, imajo drţavljani EU tudi polno pravico do zdruţitve
druţine (zakonskih partnerjev, otrok oziroma posvojencev, ki so stari do 21 let31 ali so v
njihovi oskrbi in staršev oziroma starih staršev, ki so v njihovi oskrbi), dokler jih lahko
preţivljajo; dovoljenja izdajajo kantonalne oblasti. Drţavljani tretjih drţav, ki imajo
dovoljenje za začasno prebivanje ("B" dovoljenje), pa ne morejo zahtevati zdruţitev
druţine, pač pa morajo vloţiti ustrezno prošnjo pri pristojnih kantonalnih oblasteh, ki o
morebitni ugoditvi odločajo od primera do primera. Enako velja za imetnike dovoljenja za
kratkotrajno prebivanje ("L" dovoljenje). V obeh primerih mora biti izpolnjen pogoj
prebivanja v skupnem gospodinjstvu, stanovanje mora biti primerno, prosilčeva druţina
pa tudi ne sme biti odvisna od socialne pomoči. Pač pa imajo drţavljani tretjih drţav,
imetniki dovoljenja za stalno prebivanje ("C" dovoljenje), pravico do zdruţitve druţine,
torej do prihoda zakonskega partnerja in mladoletnih otrok. Druţinski člani, ki pridejo v
Švico iz naslova zdruţitve druţine, imajo na celotnem ozemlju drţave prost dostop do trga
delovne sile.32

6.10.3 Navidezne zakonske zveze
Dovoljenje za začasno prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje se pod določenimi
pogoji izdata tudi zakonskemu partnerju nosilca pravice. Do izdaje dovoljenja pa ne pride,

31
32

To velja s 1. januarjem 2008, torej od uveljavitve novega zakona o tujcih.
Velja s 1. januarjem 2008, torej od uveljavitve novega zakona o tujcih.
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če se ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena z namenom izigravanja zakonodaje.33
Vsako leto naj bi bilo namreč sklenjenih od 500 do 1000 fiktivnih zakonskih zvez z
namenom izigravanja zakonodaje v zvezi z dovoljenji za tujce. Med okoliščinami, ki kaţejo
na sum, da gre za fiktivno zakonsko zvezo (mariage de complaisance), so pomembni
predvsem: trenutek njene sklenitve, kratkotrajno poznavanje zakoncev, velika starostna
razlika, ipd. Nadzor nad tem, ali so bile poroke fiktivne, izvajajo migracijski uradi v
kantonih. Zvezni urad za migracije pa lahko razveljavi odločitev kantonalnega organa.
Omeniti velja tudi vlogo diplomatskih predstavništev v tujini, ki obveščajo pristojne oblasti
v Švici o sumu obstoja fiktivnih zakonskih zvez. Na prošnjo kantonov opravljajo ta
predstavništva še dodatne preiskave s tem v zvezi. Pristojni organi ob medesebojnem
sodelovanju preizkusijo prošnjo za izdajo dovoljenja in jo zavrnejo, če ugotovijo fiktivnost
zakonske zveze.

6.10.4 Primerno stanovanje
Za zdruţitev druţine mora imeti prosilec primerno stanovanje, ki je v skladu z lokalnimi
predpisi in izpolnjuje gradbene, higienske ter protipoţarne kriterije. V zvezi z bivalnimi
pogoji se največkrat uporablja pravilo, da mora imeti stanovanje toliko sob, kolikor je v
njem stanovalcev, minus ena soba (npr. za štiričlansko druţino zadostuje trisobno
stanovanje). Tako zahteva večina kantonov od skupnih 15 kantonov. Štirje kantoni so
sprejeli podrobnejša pravila za določanje števila sob ob upoštevanju števila otrok in
njihovega spola. Trije kantoni zahtevajo minimalno število kvadratnih metrov na osebo, v
nekaterih primerih pa se upošteva tudi število sob. Za tričlansko druţino znaša zahtevana
kvadratura med 30 in 60 kvadratnih metrov. Kanton Vaud zahteva pol sobe na osebo,
torej za šestčlansko druţino zadostuje trisobno stanovanje (pri tem se ne upoštevajo
kopalnica, kuhinja, veţa ipd). Trije kantoni pa ne določajo nobenih kriterijev in
posredujejo samo v primerih očitne prenaseljenosti. To se na primer zgodi, če šest oseb
ţivi v dvosobnem stanovanju oziroma štiri osebe v garsonjeri (povzeto po spletni strani
Commission fédérale des étrangers). Če se stanovanje najame samo zaradi zdruţitve
druţine in se po prihodu druţinskih članov najemna pogodba takoj razdre, se to lahko
šteje kot zloraba.

6.10.5 Sredstva za preţivljanje
Za zdruţitev druţine je treba tudi ţiveti v skupnem gospodinjstvu in imeti zadostna
sredstva za preţivljanje. To velja za nosilce "B" in "L" dovoljenja. Zadostna sredstva
morajo zagotavljati, da zdruţitev druţine ne bo predstavljala tveganja za večjo odvisnost
od socialne pomoči. To tveganje ne obstaja, če dohodek druţine presega minimalne
zneske (minimum vital), ki jih ni mogoče zarubiti, določene v navodilih zvezne konference
za socialno pomoč (Conférence suisse des Institutions d’action sociale (CSIAS)). Po

33

Dovoljenje se ne izda oziroma podaljša tudi v primeru zamolčanja drugih pomembnih dejstev.
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podatkih na zakonodajnih spletnih straneh ţenevskega kantona znašajo mesečni
minimalni zneski:
za posameznika - 1.100 CHF;
za posameznika s preţivninskimi obveznostmi - 1.250 CHF;
za par odraslih oseb, ki ţivita v skupnosti - 1.550 CHF;
za vzdrţevanje otrok:
do 6. leta starosti - po 250 CHF;
od 6. do 12. leta starosti - po 350 CHF, in
nad 12. leta starosti - po 500 CHF.

6.10.6 Zdravstveno zavarovanje
Vsaka oseba, ki ţivi v Švici, mora biti zdravstveno zavarovana, tudi če nima dovoljenja za
prebivanje. Zvezni urad za javno zdravje (Office fédéral de la santé publique (OFSP)), ki
deluje v okviru notranjega ministrstva, izdaja s tem v zvezi vsa potrebna navodila.
Kot kaţejo podatki na spletni strani Binational, temelji švicarski sistem socialnega
zavarovanja na treh stebrih:
prvi steber je obvezen za vse drţavljane in vključuje zavarovanje za starost in
preţivetje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za izgubo dohodkov in zdravstveno
zavarovanje;
drugi steber je obvezen za zaposlene osebe in vključuje pokojninske sklade,
nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za brezposelnost;
tretji steber pa je prostovoljen in vključuje kvalificirane varčevalne načrte, proste
varčevalne načrte in zasebno zdravstveno zavarovanje.
Na spletni strani zveznega urada za javno zdravje je navedeno, da obvezno osnovno
zdravstveno zavarovanje vključuje bolezni, nezgode in materinstvo, pri čemer v primeru
nezgod velja samo, če zavarovana oseba nima sklenjenega drugega obveznega ali
prostovoljnega nezgodnega zavarovanja. Zdravstvene zavarovalnice morajo biti
neprofitne. Vsakdo, ki pride v Švico z namenom ostati v drţavi, se mora zdravstveno
zavarovati v treh mesecih po prihodu. Če tujec dela v Švici manj kot tri mesece, se mora
tudi zdravstveno zavarovati, če nima sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja v
svoji drţavi, ki bi bilo veljavno tudi v Švici. Izbira zdravstvene zavarovalnice je svobodna,
zavarovalnice pa morajo sprejeti vsakega zavarovanca, ne glede na starost in zdravstveno
stanje, ter brez pridrţkov in začasnih odloţitev.
Za novoprispele zakonske partnerje švicarskih drţavljanov (ki so tujci) velja, da morajo,
tako kot vsi drugi prebivalci, skleniti obvezno zdravstveno zavarovanje. Če niso v
delovnem razmerju, morajo skleniti tudi nezgodno zavarovanje (kot dodatek k polici
zdravstvenega zavarovanja pri zdravstveni zavarovalnici), če pa delajo, jih mora
delodajalec zavarovati za primer nezgode pri delu. Če tujec dela več kot osem ur na
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teden, je zavarovan tudi za primere drugih nezgod. Vsak delodajalec mora tujega delavca
prijaviti istim pristojnim organom za socialno zavarovanje, kot domačega delavca.
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7 PRIMERJALNA ANALIZA

7.1 PODOBNOSTI IN RAZLIKE, PREDNOSTI IN SLABOSTI
PRIMERJANIH DRŢAV
Delovna dovoljenja poznajo v vseh obravnavanih drţavah, včasih v kombinaciji z
dovoljenjem za prebivanje ali vstopnimi vizumi. Izdaja delovnega dovoljenja pa je pogosto
olajšana za deficitarne poklice.
V drţavah članicah Evropske unije je pravica do zdruţitve druţine omogočena v skladu z
direktivo, ki govori o zdruţitvi druţinskih članov drţavljanov tretjih drţav. Omenjena
direktiva ne velja za Dansko, Irsko in Zdruţeno kraljestvo, vendar je zdruţitev druţinskih
članov pod določenimi pogoji moţna tudi v omenjenih drţavah.
Pogoji za zdruţitev druţine se pogosto nanašajo na starost otrok, obliko skupnosti
partnerjev, zagotavljanje primernega stanovanja oziroma zadostnih sredstev za
preţivljanje. Tako morajo biti v Zdruţenem kraljestvu, Nemčiji in Švici ter na Irskem,
Finskem in Norveškem, zagotovljena sredstva za druţino brez pomoči javnih transferjev,
na Danskem pa mora biti dana tudi določena bančna garancija. Na Švedskem ne poznajo
posebnih zahtev glede preţivljanja imigrantov. Primerni bivalni pogoji pa so posebej
določeni v ureditvah Nemčije, Danske, Italije, Francije in Švice. V zadnjih treh naštetih
drţavah kriteriji za določitev primernega stanovanja niso enotni na celotnem ozemlju
drţave.
V primeru navideznih porok gre za sklepanje zakonske zveze, ki pomeni izpolnitev
pogojev, ki privedejo do dovoljenja za trajno prebivanje ali drţavljanstvo. V resoluciji
Sveta EU iz leta 1997 so te poroke definirane kot poroke iz koristoljubja (marriages of
convenience), katerih "edini namen je zaobiti pravila vstopa in prebivanja v tuji drţavi". V
Zdruţenem kraljestvu poznajo na primer posebna dovoljenja za sklenitev zakonske zveze
imigrantov.
Vprašanje priseljevanja je zelo aktualno in stalno prinaša številne spremembe tako v
politikah drţav kot tudi na zakonodajnem področju. Naklonjenost oziroma nenaklonjenost
posamezne drţave do tujcev na splošno je v precejšnji meri odvisna od tega, kako so
orientirane politične stranke v trenutni vladajoči koaliciji. Obstajajo pa tudi primeri, ko
posamezni dogodki vplivajo na javno mnenje in posledično prinašajo predloge novih
normativnih ukrepov. Širši javnosti je znano, da je v Italiji vlada pred kratkim izdala
zakonski dekret34, s katerim se lokalnim skupnostim v določenih primerih, po novem tudi
34

Zakonski dekret "Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per
esigenze di pubblica sicurezza" je dostopen na spletni strani italijanskega parlamenta. Zakonski
dekret (decreto legge) je sicer instrument vlade, ki se v nujnih primerih izda z veljavnostjo dveh
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iz razlogov javne varnosti, omogoča izgon tujcev tudi brez predhodnega sojenja, čeprav
gre za drţavljane drţav članic EU. Povod za ta predlog je porast števila ugotovljenih
kaznivih dejanj s strani tujcev, še zlasti pa je zgraţanje povzročil dogodek, ki se je zgodil v
lanskem letu, ko je romunski drţavljan napadel in posilil ţensko, ki je zaradi posledic
napada kasneje umrla. Kot odgovor na to odločitev italijanske vlade so poslanci
Evropskega parlamenta 15. novembra 2007 sprejeli skupno Resolucijo o pravici do
prostega gibanja in prebivanja na ozemlju drţav članic. Pri tem so poudarili, da je prosto
gibanje temeljna in neodtujljiva pravica drţavljanov Evropske unije, ki je priznana v njenih
pogodbah in Listini temeljnih pravic ter je eden izmed temeljnih elementov evropskega
drţavljanstva. Direktiva 2004/38/ES o prostem gibanju drţavljanov Unije in njihovih
druţinskih članov sicer predvideva moţnost, da drţava članica izţene drţavljana EU,
vendar pod točno določenimi pogoji. Vse drţave članice morajo v svoji zakonodaji te
pogoje strogo spoštovati in zagotavljati varstvo, vključno s pritoţbo na odločbo o izgonu
in pravico do obrambe. Izjeme je treba tolmačiti restriktivno, obenem pa so v skladu z
Listino o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah kolektivni izgoni
prepovedani (deloma povzeto po spletni strani italijanskega parlamenta in Evropskega
parlamenta).
Načrtuje se, da se bo skupna migracijska politika v Evropski uniji še razširila z novimi
zakonodajnimi predlogi in novimi oblikami implementacije obstoječih politik. Evropska
komisija naj bi v prvi polovici leta 2008 opravila raziskavo o potrebah trgov dela drţav
članic EU, na podlagi katere bo lahko ocenila stanje in predlagala skupna pravila o
sprejemu ekonomskih migrantov.

7.2 PREDLOG UKREPOV ZA USPEŠNEJŠO INTEGRACIJO PRISELJENCEV
V REPUBLIKI SLOVENIJI
Slovenija bi morala uporabljati dobre, preizkušene metode drugih članic EU. Za
Skandinavske drţave velja, da imajo jasno definirano politiko priseljevanja, ki vključuje
tudi integracijsko komponento. To velja še posebej za Švedsko, ki je model integracije
definirala najprej. Značilnost integracijskega modela skandinavskih drţav je v tem, da ima
zelo aktivno vlogo pri integraciji tujcev lokalna vlada. Le-ti priseljencem ponujajo različne
programe izobraţevanja, učenja jezika ter pomoči pri iskanju stanovanja ter zaposlitve. Po
tem modelu se posamezniki postopno integrirajo najprej ekonomsko, šele kasneje pa sledi
tudi socialna integracija in asimilacija.
Obstajajo tudi posebni integracijski programi vključno z učenjem jezika, ki trajajo od dve
do tri leta. Na Danskem je prejemanje denarne socialne pomoči pogojeno z vključevanjem
v različne tečaje, ki jih predvidevajo programi integracije. Za nezaposlene in
mesecev. Če ga v tem času obe zbornici parlamenta ne spremenita v zakon, preneha veljati z
učinkom za nazaj (ex tunc).
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nekvalificirane priseljence socialne sluţbe organizirajo različne programe socialne
integracije.
Skandinavski model integracije posebno pozornost namenja integraciji otrok priseljencev,
ki poteka preko različnih jezikovnih tečajev in programov izobraţevanja. Otrokom je prav
tako dana moţnost učenja materinega jezika v šolah, vendar pa se velikokrat pokaţejo
problemi pri nezadostno usposobljenem kadru.
Švedska je ena prvih evropskih drţav, ki je razvila multikulturalizem. Švedski parlament je
leta 1975 sprejel resolucijo, ki je temeljila na naslednjih načelih politike do priseljencev:
svoboda izbire, enakost in partnerstvo.
Svoboda izbire pomeni pravico priseljencev, da se sami odločajo ali bodo ohranili svojo
kulturo in svoj jezik, ali pa bodo sprejeli švedskega. Z enakostjo je mišljena izenačenost
ţivljenjskega standarda, partnerstvo pa se nanaša na partnersko razmerje med
priseljenskimi skupnostmi in švedsko drţavo. Le ta se odraţa v strpnosti in solidarnosti
med priseljenci in domačini.
Glavna značilnost švedske imigracijske politike je tendenca k omejevanju nadaljnjega
priseljevanja na eni strani in spodbujanje integracije tistih priseljencev, ki jih je drţava ţe
sprejela (Bešter, 2002, str.10).
S tem so tujcem omogočili enake pravice kot jih imajo švedski drţavljani na eni strani, na
drugi strani a so dosegli, da širša javnost sprejme multikulturalizem kot takšen. Švedski
model integracije temelji na predpostavki, da se bodo priseljenci po več generacijah
integrirali v ţivljenje, kulturo in druţbo na Švedskem.
Kot v večini drugih drţav Evropske unije se tudi na Švedskem zadnja leta pojavlja
nestrpnost in odpor do priseljencev. Razlogi za to so seveda ekonomska situacija, porast
kriminalitete med priseljenci in strah pred slabšanjem ţivljenjskega standarda.
Kot meni Romana Bešter (2002, 13) je dejstvo, da »multikulturna druţba lahko kot taka
zaţivi šele, ko multikulturalizem sprejmejo navadni ljudje. Samo odločitev političnih elit, da
bodo oblikovale multikulturno druţbo, v kateri bodo različne kulture enakopravno ţivele
druga z drugo, je premalo, da bi se to udejanjilo v praksi«.
Migracijski tokovi so po Kovaču (2003, str. 76), kljub dosedanjemu negativnemu
vrednotenju, lahko tudi razvojna priloţnost in ne samo breme za drţavo. S pravilnim
pristopom in ustrezno migracijsko politiko so migranti danes lahko del intelektualnega in
socialnega kapitala druţbe.
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7.3 UKREPI VLADE ZA OMILITEV KRIZE

Zaposlovanje in delo tujih delavcev sta potrebni, saj dopolnjujeta manjkajoče število
delavcev na slovenskem trgu dela, ki jih potrebujejo delodajalci. Pri tem je seveda
pomembno, da drţava omogoči določeno zaščito slovenskega trga dela ter da vzpostavi
nadzor nad zaposlovanjem tujcev. To počnejo v vseh drţavah.
Slovenski iskalci zaposlitve imajo prost dostop do trga dela v naslednjih drţavah članicah
EU in EGP: Irska, Velika Britanija, Švedska, Španija, Portugalska, Grčija, Finska, Francija,
Islandija, Italija, Estonija, Latvija, Litva, Luksemburg, Poljska, Slovaška, Češka,
madţarska, Ciper, Malta, Nizozemska, Romunija in Bolgarija. Za zaposlitev v teh drţavah
slovenski drţavljani ne potrebujejo delovnega dovoljenja, v nekaterih drţavah pa je pri
pristojni instituciji potrebno opraviti registracijo oziroma prijavo dela in zaposlitve.
Prostega dostopa do trga dela pa naši drţavljani nimajo v drţavah članicah EU in EGP, ki
uveljavljajo prehodno obdobje na področju prostega pretoka delavcev in sicer v: Avstriji,
Nemčiji, Belgiji, Lihtenštanju, na Danskem in v Norveški. Za zaposlitev v teh drţavah
slovenski drţavljani potrebujejo delovno dovoljenje, ki ga pridobijo skladno z nacionalno
zakonodajo posamezne drţave. Na Danskem, slovenski drţavljani ne potrebujejo
delovnega dovoljenja, če dobijo zaposlitev pri delodajalcu, ki ima sklenjeno kolektivno
pogodbo. Takih delodajalcev je na Danskem kar 80 %.
Napovedi v gospodarstvu so črnoglede, ob pričakovanem manjšem obsegu dela pa so prvi
na udaru zaposleni za določen čas in tujci. Predlagano je zniţanje kvote delovnih dovoljenj
za tujce za četrtino, na 24.000 delovnih dovoljen. Na Zavodu za zaposlovanje največji
pritisk pričakujejo v prvih mesecih leta. Sredi decembra lani je bilo na zavodu prijavljenih
okoli 65.000 brezposelnih. Stopnja brezposelnosti za leto 2008 naj bi bila tako 6,8 %,
medtem ko naj bi bila v letu 2009 ta stopnja pod 10 % (78.000 brezposelnih bi pomenilo
okoli 8 % stopnjo brezposelnosti).
Uredba o določitvi kvote za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela,
določa skupno kvoto 24.000 novih dovoljenj, medtem ko jih je bilo za lani na voljo
32.000. Spremenjeno je tudi razmerje posameznih dovoljenj znotraj kvote. Tako
zmanjšuje število dovoljenj za zaposlovanje tujcev na 11.000 (lani 20.900), število
dovoljenj za sezonsko delo tujcev povečuje na 10.300 (lani 8000), število dovoljenj za
delo napotenim tujcem pa zmanjšuje na 1500 (lani 2000).
Glede na bistveno spremenjeno stanje na slovenskem trgu dela je Vlada v mesecu
januarju 2009 predlagala sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o delovnih
dovoljenih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev. Zavod
RS za zaposlovanje namreč ugotavlja, da se zaradi zmanjševanja zaposlovanja in
povečanja brezposelnosti, v evidenci brezposelnih oseb ţe beleţi priliv oseb z deficitarnimi
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poklici. V primeru, da pravilnika ne bi spremenili, bi se dogajalo, da bi dovoljenja za
zaposlitev izdajali tujcem, čeprav bi v evidenci brezposelnih oseb, bili ustrezni domači
kandidati za zasedbo delovnega mesta.
V času recesije, ko se stanje na trgu dela zelo hitro spreminja je potrebno upoštevati
spremenjen trend povečevanja stopnje domače brezposelnosti in zagotoviti, da novo
zaposlovanje tujcev ne bo škodljivo vplivalo na trg dela in posledično slabšalo moţnosti za
zaposlovanje domačih delavcev, ki so trenutno vpisani v evidenco brezposelnih oseb.
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8 CILJI OZIROMA DOSEŢKI RAZISKAVE

Cilji oziroma doseţki raziskave, ki sem jih zasledovala pri specialističnem delu so:
spoznati delovanje in učinkovitosti tujske zakonodaje v Republiki Sloveniji;
s pomočjo primerjalne analize ostalih drţav Evropske unije, ki se ţe dalj časa
srečujejo z migracijami njihove dobre prakse prenesti tudi v našo zakonodajo;
priprava primerjalne analize migracijske zakonodaje;
predstaviti načine reševanja tujske zakonodaje z namenom izboljšanja le te, z
vpeljavo tujih praks;
predlagati ukrepe za boljše in laţje obvladovanje migracij.
Poleg primerjalnih analiz ostalih evropskih drţav, ki se mnoţično srečujejo z migracijami
ter njihove učinkovitosti v primerjavi z migracijami, ki jih zasledimo v Republiki Sloveniji
sem v delu opisala tudi predloge za izboljšave v slovenski tujski zakonodaji.
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9 TESTIRANJE RAZISKOVALNIH HIPOTEZ

V uvodu specialističnega sem postavila štiri hipoteze, ki jih bom v nadaljevanju pojasnila
in jih na podlagi raziskovanja potrdila oziroma zavrgla.
Prva hipoteza: Zakon o tujcih RS je primerljiv z ostalimi drţavami Evropske
unije oz. drţavami Schengenskega prostora.
Zakonodaja v drţavah članicah Evropske unije (Danska, Zdruţeno kraljestvo in Irska so si
izborili določene izjeme) je vezana na pravne akte, ki jih je sprejela EU, poleg tega pa vse
obravnavane drţave zavezujejo tudi mednarodne deklaracije in priporočila, ki urejajo to
področje v svetovnem merilu (npr. Svet Evrope, Svetovna zdravstvena organizacija, OZN
ipd.).
Slovenija kot izrazito imigracijska drţava predstavlja na eni strani tranzitno območje, vse
bolj pa tudi ciljno drţavo za različne imigrantske skupine in slednje bo v prihodnosti
verjetno vse pomembnejše. Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija morala svojo
migracijsko politiko prilagoditi smernicam in zakonodaji EU. Podobno kot v drugih drţavah
je tudi pri nas poudarek na varnostni dimenziji migracijske politike, zaradi česar velja za
restriktivno in zaprto politiko. Vstop v EU, gospodarska in socialna situacija pa Sloveniji
narekujeta, da oblikuje takšno migracijsko politiko, ki bo upoštevala drţavne interese,
lastne demografske in gospodarske značilnosti, hkrati pa mora biti usklajena z zakonodajo
EU.
Zakon o tujcih je bil v tem času, od kar smo stopili v Evropsko unijo noveliran ţe tretjič.
Glavni razlog za novelo zakona, ki je pričela veljati 20.11.2005 je bila uskladitev
nacionalnega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije, in sicer je v Zakon o tujcih
vsebinsko prenesenih sedem direktiv in en sklep. Najzahtevnejše med prenesenimi
direktivami so bile direktiva, ki ureja vstop in prebivanje drţavljanov drţav članic Evropske
unije in njihovih druţinskih članov na območju druge drţave članice ter direktivi, ki za
drţavljane tretjih drţav urejata zdruţevanje druţinskih članov in izdajo dovoljenja za
dolgotrajno prebivanje.
Z novelo zakona 26.8.2006 je so bile v naš zakon prenesene tri direktive ter uskladitev
našega zakona z Zakonom o schengenskih mejah. Dodana sta bila tudi dva nova razloga
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje in sicer za ţrtve trgovine z ljudmi ter za
raziskovalce, zaradi opravljanja raziskovalnega dela.
Z zadnjo spremembo zakona, ki je pričela veljati 6.6.2008 pa je na novo urejena
pristojnost za izvajanje pomoči pri integraciji tujcev, odpravljene pa so bile tudi nekatere
pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale pri njegovem izvajanju.
Iz navedenega sledi, da je naš zakon o tujcih razmeroma usklajen oz. primerljiv z ostalimi
drţavami članicami Evropske unije.
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Druga hipoteza:

Prenovljena zakonodaja ugodno vpliva na drţavljane, ki
niso drţavljani ene izmed drţav članic Evropske unije in so
torej drţavljani ti. tretje drţave glede zdruţitve druţine.

Pogoji za zdruţitev druţine se pogosto nanašajo na starost otrok, obliko skupnosti
partnerjev, zagotavljanje primernega stanovanja oziroma zadostnih sredstev za
preţivljanje. Tako morajo biti v Zdruţenem kraljestvu, Nemčiji, Švici, Irskem, Finskem in
Norveškem zagotovljena sredstva za preţivljanje druţine brez pomoči socialnih
transferjev, na Danskem pa mora biti dana tudi določena bančna garancija, kar pa seveda
ni pogoj za zdruţitev druţine v Republiki Sloveniji.
Naš zakon o tujcih ne pozna zdruţitev druţine z izvenzakonskimi ter istospolnimi
partnerskimi skupnostmi, kar sem zasledila pri nekaterih drugih drţavah članicah EU.

Tretja hipoteza:

Kvotne omejitve, ki jih vsako leto sprejme vlada
omejujejo število tujcev na trgu delovne sile.

Vlada RS sprejme resolucijo o migracijski politiki, s katero določi gospodarske, socialne in
druge ukrepe ter dejavnosti, ki jih bo sprejela Republika Slovenija na vseh omenjenih
področjih. Migracijska politika bi morala temeljiti na dobrem nacionalnem programu in
predvsem na predhodni proučitvi potreb po tuji delovni sili. Večjo pozornost bi morali
nameniti pri nekontroliranem izdajanju dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji
predvsem tujcem iz tretjih drţav. Slovenija v skladu z načelom vzajemnosti pri
zaposlovanju tujcev iz tretjih drţav uporablja kvotne omejitve. Kvote se vsako leto določijo
z uredbo, s katero se omejuje število tujcev na trgu delovne sile, vendar kvote vsako leto
naraščajo. V praksi to pomeni en delavec, ki se zaposli v okviru sprejetih kvot za
posamezno leto po dveh letih zdruţuje druţino s tremi ali štirimi druţinskimi člani, katerih
neto osebni dohodek je v povprečju 400 evrov. Zaradi nizkega osebnega dohodka tem
tujcem nudijo razne denarne socialne pomoči in otroške dodatke, posledično pa to zajame
še šolanje otrok, ki je seveda zanje brezplačno. V povprečju je v taki številni druţini
zaposlen le en druţinski član, zato bi bilo dobro vedeti, koliko stane zdravstveno
zavarovanje zanje, če upoštevamo, da se v zdravstveno blagajno iz njihovega prispevka
za zdravstveno zavarovanje ne prispeva niti 40 evrov mesečno.
Iz tabel je razviden trend naraščanja izdanih dovoljenj za začasno in dovoljenj za stalno
prebivanje. Na koncu se mi poraja vprašanje ali nima drţava od takšnega tujca več
stroškov kot koristi. Iz tabele je razvidno za koliko obremeni drţavni proračun tujec z
minimalnim dohodkom, ter kakšna je razlika med plačanimi dajatvami in prejetimi
transferji iz proračuna.
Zaradi »uvoza« tuje delovne sile pa se pojavlja, da prihaja do dumpinškega zniţevanja
cen domačih delavcev, kar pomeni da mora domači delavec, če hoče obdrţati zaposlitev
poprijeti za kakršno koli delo.
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Tabela 5: Izdana dovoljenja za stalno prebivanje v obdobju od leta 2002 do leta 2007
leto izdaje
število izdanih dovoljenj

2002
5836

2003
3681

2004
4019

2005
4710

2006
8993

2007
28446

Vir: MNZ, junij 2008
Graf 1: Izdana dovoljenja za stalno prebivanje v obdobju 2002 - 2007

Vir: MNZ, junij 2008
Tabela 6: Izdana dovoljenja za začasno prebivanje v obdobju od leta 2002 do leta 2007
leto izdaje
število izdanih dovoljenj

2002
37022

2003
39802

2004
36321

Vir: MNZ, junij 2008
Graf 2: Dovoljenja za začasno prebivanje v obdobju 2002 - 2007

Vir: MNZ, junij 2008
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2005
38394

2006
41791

2007
43568

Tabela 7: Razlika med plačanimi dajatvami in transferji iz proračuna

Vir: Fakulteta za upravo

Četrta hipoteza:

Zaradi »ohlapne« tujčevske zakonodaje prihaja do zlorabe
na področju socialnih transferjev in zdravstvenega
zavarovanja.

Zakon o tujcih v 3. odstavku 27. člena določa, da tujec, ki ţeli prebivati v RS, mora imeti
veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega
prebivanja v RS, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preţivljanje v
času prebivanja v RS, oziroma mu mora biti preţivljanje kako drugače zagotovljeno,
mesečno najmanj v višini kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v RS.
Zlasti iz zadnjega dela stavka zakonodajalec dopušča, da pri ugotavljanju zadostnih
sredstev za preţivljanje tujca in njegovih druţinskih članov, ki jih je po zakonu dolţan
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preţivljati, poleg osebnega dohodka, pokojnine, otroškega in starševskega dodatka,
preţivnine, štipendije, nadomestila za brezposelnost in ostalih prejemkov, predloţijo tudi
izjave o preţivljanju v obliki notarskih zapisov. V večini primerov vsi vemo, da je takšna
izjava o preţivljanju le fiktivna in je le »papir« za pridobitev dovoljenja za prebivanje v
Republiki Sloveniji in gre v bistvu le za izigravanje naše »ohlapne« zakonodaje. Svetovalci,
ki delamo na področju tujcev smo ţe predlagali, da bi se ta sredstva morala šteti v
dohodnino oz. bi moral biti davčni organ o teh sredstvih obveščen.
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10 PRIČAKOVANI PRISPEVEK IN REZULTATI RAZISKOVANJA

Najpomembnejši prispevek in rezultat naloge je bila analiza obstoječega stanja, to je
veljavnih predpisov, ki pokrivajo področje statusnih zadev tujcev v Republiki Sloveniji,
predvsem pa odstopanja v pozitivno in negativno stran v primerjavi z ostalimi drţavami
Evropske unije, ki se ţe dalj časa srečujejo z mnoţičnimi migracijami.
Hkrati bi ţelela, da se njihove dobre in uveljavljene prakse prenesejo v naš pravni red,
glede na dejstvo, da Slovenija kot izrazito imigracijska drţava predstavlja vse bolj ciljno
drţavo za različne imigrantske skupine. Rezultati analize so pokazali, da kljub temu, da je
bila v zadnjih treh letih tujska zakonodaja večkrat spremenjena, nam nekih konkretnih
rešitev še vedno ne prinaša in menim, da je samo bolj ali manj posrečena kopija
evropskih smernic.
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11 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE

Pridobljeni rezultati raziskovanja so dali takšne odgovore s katerimi še ne razpolagamo,
saj je na enem mestu zbrana in primerjana med seboj široka paleta izbranih predpisov s
področja migracij. Prav tako pa je na enem mestu obdelana, predvsem pa zbrana in
popisana zakonodajna materija o migracijah, načinu pridobitve dovoljenj za prebivanje,
dovoljenj za delo, izjemah, prenehanju veljavnosti in odvzemih.
Specialistično delo s tega področja lahko tvori osnovo za nadaljnje raziskovanje na
področju migracij, zagotovo v veliki meri tudi za razširjene primerjalne študije ter uporabo
dobrih praks za spremembo zakona. Poleg navedenih dejstev pa menim, da bi se dobljeni
podatki lahko uporabili kot podlaga za razna navodila in pravilnike, s katerimi bi pristojno
ministrstvo lahko dalo usmeritve upravnim organom, ki vodijo postopke izdaje dovoljenj
za prebivanje tujcev.

103

12 ZAKLJUČEK

Če ţeli tujec prebivati v neki drţavi in biti deleţen določenih pravic, mora zadostiti
pogojem, ki so določeni z zakonodajo. Ta je od drţave do drţave različna, kar lahko
pripišemo tudi različnim izkušnjam drţav z imigracijami in mnoţičnostjo pojava. Poskusi,
da bi posameznik obšel ali kršil te pogoje, so prepovedani in sankcionirani.
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo svojo migracijsko politiko prilagodila smernicam,
ki jo narekuje zakonodaja EU. Ob pojavu migracij si večkrat zastavimo vprašanje ali
drţava potrebuje imigrante za uspešen razvoj. Razlogi, ki govorijo v prid politike odpiranja
Slovenije za imigracije, so predvsem staranje prebivalcev in posledično zmanjševanje
aktivnega dela prebivalstva ter nefleksibilnost trga delovne sile.
V specialističnem delu sem opredelila teoretična izhodišča, ter z opisom postavila osnovo
za primerjalno analizo med posameznimi drţavami, da bi lahko iz posameznega sistema
črpali najboljše lastnosti le-tega ter jih upoštevali pri sprejemanju nove zakonodaje. S
primerjalno analizo med posameznimi drţavami sem ţelela poudariti dobre strani
posameznega sistema in prenesti dobro prakso tudi v slovensko tujsko zakonodajo,
predvsem s poudarkom na varnostni dimenziji.
V uvodu sem navedla štiri hipoteze, ki sem jih med pisanjem specialističnega dela
preverila in jih potrdila ali ovrgla. Navedene hipoteze sem preverila s primerjavo med
posameznimi drţavami in njihovo učinkovitostjo. Dve hipotezi sem lahko v celoti potrdila,
eno v delu, eno hipotezo pa sem zavrnila.
Prva hipoteza pravi, da je naš Zakon o tujcih RS je primerljiv z ostalimi drţavami Evropske
unije oz. drţavami Schengenskega prostora. Hipoteza je bila z rezultati raziskave v celoti
potrjena.
Z drugo hipotezo, da prenovljena zakonodaja ugodno vpliva na drţavljane, ki niso
drţavljani ene izmed drţav članic Evropske unije in so torej drţavljani ti. tretje drţave
glede zdruţitve druţine. Ker sem skozi raziskave sem ugotovila, da naša tujska
zakonodaja ne priznava zdruţitve druţine z izven zakonskimi ter istospolnimi partnerskimi
skupnostni kar nekatere druge drţave članice EU priznavajo, hipoteze ne morem v celoti
potrditi. Tujci, ki zdruţujejo druţino v Republiko Slovenijo nimajo omejitev glede
preverjanja pogojev zagotovljenega primernega stanovanja in zadostnih sredstev za
preţivljanje, niti ni potrebno, da morajo biti zagotovljena sredstva za druţino brez pomoči
javnih transferjev.
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Tretjo hipotezo, da kvotne omejitve, ki jih vsako leto sprejme vlada, omejujejo število
tujcev na trgu delovne sile, ni bila potrjena, saj sem skozi raziskavo dokazala, da se
število izdanih delovnih dovoljenj vsako leto zvišuje.
S četrta hipotezo, da zaradi »ohlapne« tujčevske zakonodaje prihaja do zlorabe na
področju socialnih transferjev in zdravstvenega zavarovanja, sem dokazala, saj je iz
raziskave jasno razvidno, da si prenekateri tujci uredijo svoj status samo zaradi pridobitve
določenih ugodnosti, kot so pridobitev sredstev iz socialnih transferjev ter boljše
zdravstveno varstvo kot v izvorni drţavi. Tudi to hipotezo lahko v celoti potrdim.
Migracije so dejstvo in Slovenija jih v prihodnjih petdesetih letih potrebuje, da bi preţivela
kot ekonomska, socialna in politična entiteta. Rezultat mojega dela naj bi prispeval k
sprejemu boljše zakonodaje ter, da se v bodočnosti oblikuje takšna migracijska politika,
kjer bodo upoštevani drţavni interesi ter demografske in gospodarske značilnosti, hkrati
pa bo usklajena s skupno migracijsko politiko EU. To pomeni, da bo Slovenija, tako kot
druge članice EU morala ocenjevati potrebe po migracijah ter poiskati načine za
izboljšanje demografske strukture prebivalstva.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA

S podpisom zagotavljam, da:
je predloţeno specialistično delo z naslovom PRIMERJALNA ANALIZA ZAKONA O
TUJCIH V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŢAVAH EVROPSKE UNIJE izključno rezultat
mojega lastnega raziskovalnega dela;
je delo popravljeno v skladu s pripombami mentorja in članov komisije;
sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v
predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata
bodisi v obliki dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje
misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o
avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 139/2006);
je elektronska oblika identična s tiskano obliko predloţenega dela ter soglašam z
objavo dela na fakultetnih straneh;
da je delo lektorirala Maja Garbas.

Podpis: Tjaša Čuk
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