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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava problematiko zaposlovanja tujcev v Republiki Sloveniji v 

prevozniški dejavnosti, v kateri na domačem trgu že več let ni dovolj usposobljenega kadra. 

Tujce je v Republiki Sloveniji dovoljeno zaposlovati le v primeru deficitarnosti, kar pomeni, 

da ni primernih slovenskih kandidatov. V nalogi so proučeni pogoji za zaposlovanje in 

postopek zaposlitve tujcev v okviru treh kategorij glede na poreklo tujca: iz Bosne in 

Hercegovine in Srbije, iz Evropske unije in iz tretjih držav. Analiza je pokazala, da se 

postopki zaposlovanja tujcev iz tretjih držav v Republiki Sloveniji kljub deficitarnosti 

proučevanega poklica niso poenostavili, temveč se pogoji za zaposlitev tujcev iz tretjih držav, 

razen državljanov iz drugih držav članic, še dodatno zaostrujejo.  

Ključne besede: zaposlovanje, tujci, prevozništvo, deficitaren poklic, enotno dovoljenje.  

SUMMARY 

The Master’s thesis discusses the issue of employing foreigners in the Republic of Slovenia in 

the transportation industry, in which there has been a lack of qualified staff on the domestic 

market for many years. In the Republic of Slovenia, foreigners can only be employed in the 

case of staff shortages, meaning that there are no suitable Slovenian candidates. The thesis 

discusses employment conditions and the process of employing foreigners within three 

categories regarding the origin of the foreigner: from Bosnia and Herzegovina and Serbia, 

from the European Union and from third countries. The analysis showed that in the Republic 

of Slovenia, despite the shortage of the discussed occupation, the processes of employing 

foreigners have not been simplified, on the contrary, the conditions for employing foreigners 

from third countries, with exception of citizens of other member states, are being further 

compounded.  

Keywords: employment, foreigners, transportation, deficit occupation, single permit.  
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1 UVOD 

V zadnjih petnajstih letih, po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU), smo 

priča vse večji globalizaciji. Z vstopom Slovenije v EU se je trg kapitala, dela, blaga in 

storitev skupine držav EU razširil tudi v Slovenijo. Poenostavljeno in v večji meri poenoteno 

je bilo tudi zaposlovanje znotraj EU, posledično pa tudi migracije delavcev v EU. Nedavna 

gospodarska kriza, ki je med letoma 2008 in 2013 zajela ves svet, je migracijske tokove le še 

okrepila. 

Zaradi okrepljenih migracij je slovenski zakonodajalec po osamosvojitvi večkrat posegel v 

zakonodajo na področju zaposlovanja tujcev. V obdobju mlade države so se večkrat in precej 

spremenili postopki pridobivanja dovoljenj za prebivanje in delo. Analiza predpisov o 

zaposlovanju tujcev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) v obdobju po osamosvojitvi in 

do danes je pokazala določene prednosti in normativne ovire na omenjenem področju. Zadnja 

večja sprememba zakonodaje na tem področju je bilo sprejetje novega Zakona o 

zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, Uradni list RS, št. 47/15) v letu 

2015. V njem je zakonodajalec harmoniziral Direktivo 2011/98/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje 

(v nadaljevanju ED) za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države 

članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi 

članici (Direktiva 2011/98/EU, Uradni list EU, št. L 343/1). Direktiva 2011/98/EU je namreč 

uvedla enoten postopek obravnavanja vloge za izdajo enotnega dovoljenja v postopku 

zaposlitve državljanov iz tretjih držav. 

Posledično so upravne enote (v nadaljevanju UE) v RS postale točka za sprejem vlog za 

izdajo ED za delo in prebivanje za tujce iz tretjih držav. ZZSDT pa je uvedel tudi nekatere 

izjeme, in sicer za državljane Bosne in Hercegovine in od septembra 2019 tudi za državljane 

Srbije. Za slednje velja  postopek pridobitve delovnega dovoljenja po t. i. bilateralnem 

sporazumu. 

V magistrski nalogi povzamemo pravni in organizacijski vidik zaposlovanja tujcev, vendar se 

ne osredotočimo le na državljane EU, temveč v obravnavo zajamemo vse vrste zaposlovanja 

tujih državljanov. Osredotočimo se na zaposlovanje v dejavnosti prevozništva, in sicer zato, 

da bi opozorili na težave, s katerimi se srečujejo tako delavci, ki prihajajo v RS zaradi 

zaposlitve, kot delodajalci, ki so zaradi pomanjkanja voznikov na slovenskem trgu primorani 

delovno silo pridobiti iz drugih držav. Različne postopke zaposlovanja tujcev v prevozništvu 

med seboj analiziramo in primerjamo. 

 V sklepnem delu naloge podamo predloge za izboljšavo trenutnih postopkov zaposlovanja 

tujcev zlasti v smislu poenostavitve in hitrejše izvedbe postopkov. 
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1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) sodi poklic voznik (voznik 

avtobusov, voznik osebnih vozil in taksijev, voznik lahkih dostavnih vozil in  težkih 

tovornjakov in vlačilcev) med deficitarne poklice. Deficitarni poklic je tisti poklic, za 

katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, ki po njem povprašujejo 

(ZRSZ 2019a).  

V ta namen so septembra 2018 na ZRSZ izvedli pilotni projekt z naslovom »Poklicni 

barometer«, ki je pokazal, da kadra na področju prevozništva (to so vozniki tovornjakov in 

avtobusov) ni, obenem pa, da se zaposleni v tej panogi srečujejo z neugodnimi delovnimi 

pogoji (ZRSZ 2019b). 

Glede na stisko delodajalcev je bilo treba na področju zaposlovanja uvesti nekatere izboljšave, 

da poklic voznika ne bi več sodil v kategorijo deficitarnih in da bi bilo na trgu dela RS in tudi 

širše, na trgu dela EU, dovolj usposobljenega kadra. V ta namen ZRSZ in Evropski socialni 

sklad (ZRSZ 2019c) že od leta 2016 razpisujeta program za iskalce zaposlitve (neformalno 

izobraževanje in usposabljanje, v nadaljevanju NIU) za pridobitev dodatnih znanj in veščin. 

Iskalci zaposlitve lahko te veščine uporabijo na konkretnem delovnem mestu in si tako 

povečajo zaposlitvene možnosti. Med taka delovna mesta sodi tudi voznik. Program traja od 

tri do štiri mesece in je namenjen brezposelnim, ki bi se radi priučili določenega poklica in si 

tako zagotovili delo. Program NIU je prinesel dobre rezultate, saj se po navedbah ZRSZ 

povprečno 65 % brezposelnih, ki sodelujejo v omenjenih programih, po zaključenem 

usposabljanju in izobraževanju tudi zaposli. Izmed 3.830 vseh vključenih brezposelnih oseb v 

letu 2016 in 2017, jih je od tega 2.476 dobilo zaposlitev v roku enega leta po zaključku 

programa (ZRSZ 2019d). 

Glede na to, da ostaja poklic voznik še dan danes na listi deficitarnih poklicev, delavcev pa na 

trgu dela ni dovolj, bi pričakovali, da bi bil tudi poklic voznik vključen v razpis za deficitarne 

poklice, ki ga že od leta 2015 razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju Javni štipendijski sklad RS) (Javni štipendijski 

sklad RS 2019). Poklic voznik tako kot v predhodnih letih tudi v letu 2019/2020 ni na 

seznamu deficitarnih poklicev Javnega štipendijskega sklada RS. 

V RS na ravni srednješolskega poklicnega izobraževanja ni programa za pridobitev poklica 

voznik. Po navedbah vodje Avtošole Ježica, ki deluje pod okriljem Strokovnega 

izobraževalnega centra Ljubljana, g. Gorana Lampiča, mora biti oseba za pridobitev 

vozniškega dovoljenja za C kategorijo (tovorno vozilo) stara 21 let oz. D kategorijo (avtobus) 

stara 24 let. Zato torej v RS ne obstaja srednješolsko izobraževanje za poklic voznik. V okviru 

izobraževanja odraslih, ki ga izvaja Avtošola Ježica, pa obstaja možnost vpisa v logistične 

programe. Eden izmed logističnih programov je program za usposobitev za opravljanje 
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poklica voznik. Program usposabljanja traja tri leta (Goran Lapić - Avtošola Ježica, pismo 

avtorju, 22. avgusta 2019). 

Po navedbah Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (v nadaljevanju SDPZ) že nekaj 

časa primanjkuje zaposlenih v cestnem tovornem prometu, kar naj bi pripomoglo k 

izboljšanju delovnih pogojev in višjemu plačilu za opravljanje tega dela. Trend pa je celo 

nasproten od pričakovanega. Na SDPZ so mnenja, da se konkurenca na trgu ne upošteva 

predvsem zaradi nepoštenih poslovnih praks. Panoga in poklic voznika tovornjaka sta 

podvržena velikim odstopanjem, zlasti s strani delodajalcev, ki jih je veliko. Na ta način 

delodajalci povzročajo nelojalno konkurenco, ki ne upošteva trg. Zanje dela veliko 

zaposlenih, ki se ne zavedajo svojih pravic in prestrašeni. Prav tako se ne upajo poiskati 

pomoč zaradi različnih vzrokov. Zato je velika fluktuacija in si želi delavec takega 

delodajalca čim prej zapustiti, kar povzroča kadrovski primanjkljaj voznikov, kar se trenutno 

dogaja v Sloveniji (SDPZ 2018).  

Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS) in Obrtno-podjetniška zbornica 

Slovenije (v nadaljevanju OZS) sta aprila 2019 na Državni zbor RS in vodjem poslanskih 

skupin naslovili pismo z naslovom »Aktualna problematika cestnega prevozništva (blaga in 

potnikov)«, v katerem opozarjajo na aktualne probleme prevoznikov. Med temi problemi sta 

posebej izpostavljena problem dolgotrajnega in zamudnega pridobivanja delovnih dovoljenj 

za voznike tovornih vozil in voznike avtobusov ter problematika posodobitve sistema  

izobraževanja in usposabljanja voznikov (Pečnik 2019). 

Glede dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju delovnih dovoljenj so zapisali naslednje: 

»Postopki so absolutno predolgi, saj preteče tudi več mesecev, preden voznik lahko pridobi  

ED ter ostale zahtevane dokumente (kartica o voznikovih kvalifikacijah, kartica za digitalni 

tahograf, potrdilo o zaposlitvi voznika tujca – državljana tretjih držav)« (Pečnik 2019).  

Glede na to, da po vsej Evropi kronično primanjkuje tega kadra, ostale države že izvajajo 

izredne ukrepe, ki prevoznikom omogočajo zaposlitev voznika v nekaj delovnih dneh (npr. 

Avstrija, Nemčija in Madžarska). V RS pa smo uvedli celo dodatne ovire v postopkih  

zaposlovanja voznikov avtobusov. Maja 2019 so z ZRSZ sporočili, da bi vozniki avtobusov, 

ki so zaposleni v slovenskem podjetju in ki imajo opravka s strankami, morali v skladu s  

14. členom Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS, Uradni list RS, št. 86/04, 8/10) znati vsaj 

osnove slovenskega jezika. Zaradi tega se danes postopki še dodatno podaljšujejo. 

GZS in OZS 2019 še opozarjata, da je prenova sistema izobraževanja in usposabljanja 

voznikov nujna. Menijo namreč, da strokovna znanja, ki jih vozniki pridobijo skozi sistem 

temeljne kvalifikacije in obveznega usposabljanja voznikov, nikakor ne zadoščajo zahtevnosti 

del in nalog voznika. Vzrok vidijo predvsem v pomanjkanju ustreznih praktičnih znanj, ki bi 

jih voznik pridobil v izobraževalnem programu za poklic voznika, kar se odraža tudi v 

prometni varnosti (prometne nesreče, v katerih so udeleženci vozniki tovornih vozil, so v 
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zadnjih dveh letih v izrazitem porastu). V pregledu specifike dela voznika pa ne smemo 

prezreti niti zahtevnosti specifičnih znanj, ki so potrebna za določene vrste prevoza – naj to 

velja za prevoz blaga ali za področje prevoza potnikov. Zaradi vseh naštetih dejstev 

predlagajo, da se začne izvajati izobraževanje za poklic voznika. Skupaj s Centrom za 

poklicno izobraževanje RS je treba pripraviti posodobljen poklicni standard za poklic voznika 

(Pečnik 2019).  

Ker je poklic voznika v Sloveniji deficitaren in ker voznikov kljub prizadevanjem države za 

promocijo poklica v zadnjih nekaj letih primanjkuje, je dovoljeno na delovno mesto voznika 

zaposliti tujce.  

Po podatkih ZRSZ največ tujcev zaposlimo iz tretjih držav, ti postopki zaposlovanja pa so 

precej zapleteni in dolgotrajni. Največ delovnih dovoljenj v letu 2019 so podelili za naslednje 

dejavnosti: gradbeništvo, predelovalne dejavnosti ter dejavnost prometa in skladiščenja. Po 

podatkih ZRSZ je bilo največ oziroma večina delovnih dovoljenj izdanih državljanom BiH, 

sledi ji Srbija, ostala izdana delovna dovoljenja pa so zanemarljiva (ZRSZ 2019e). 

Najzahtevnejši postopek je postopek zaposlitve tujca iz BiH (in od 1. septembra dalje tudi 

tujca iz Srbije). RS je v letu 2013 sprejela Sporazum med Vlado RS in Svetom ministrov BiH 

o zaposlovanju državljanov BiH v RS in Protokol o izvajanju Sporazuma med Vlado RS in 

Svetom ministrov BiH o izvajanju o zaposlovanju državljanov BiH v RS – BBHZD (Uradni 

list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/12) (v nadaljevanju Sporazum BBHZD). V letu 2019, 

natančneje 28. maja 2019, je RS sprejela Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in 

Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о 

izvajanju Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov 

Republike Srbije v Republiki Sloveniji – BRSZD (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 

9/19) (v nadaljevanju Sporazum BRSZD), ki je začel veljati s 1. septembrom 2019. 

Za zaposlitev tujca iz BiH in po novem tudi tujca iz Srbije se vodi dvojni postopek. Postopka 

sta skoraj identična, razlika med sporazumoma se nanaša na 5. člen Protokola o izvajanju 

Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v 

RS, in sicer se uporablja v primeru, ko ima slovenski delodajalec že vnaprej znanega 

kandidata za zaposlitev – govorimo o t. i. poimenskih zaposlitvah. V primeru že znanega 

kandidata, državljana Srbije, mora slovenski delodajalec za zaposlitev tujca iz Srbije skleniti 

pogodbo o zaposlitvi v slovenskem in srbskem jeziku ter tako pogodbo o zaposlitvi poslati 

Nacionalni službi za zaposlovanje v Srbijo, pogodba mora biti podpisana samo s strani 

delodajalca, delavec – državljan Srbije, ki ga nameravamo zaposliti, pa mora pogodbo osebno 

podpisati pri nosilcu Nacionalne službe za zaposlovanje v Republiki Srbiji. V primeru 

zaposlitve državljana BiH bosanski zavod za zaposlovanje ARZ BIH ne zahteva pogodbe o 

zaposlitvi napisane v obeh jezikih in tudi ne zahteva, da je bosanski kandidat osebno navzoč 

pri podpisu pogodbe. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-02-0086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-02-0033
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Prvi postopek zaposlitve državljana BiH ali Srbije se prične pri ZRSZ. Postopek za izdajo ED 

za prebivanje in delo v RS, ki se vodi pri UE se prične, ko ZRSZ poda soglasje na podlagi 

Sporazuma BBHZD oziroma Sporazuma BRSZD. 

Kot vidimo, tukaj  gre za dvojni postopek in je ta daljši od ostalih postopkov. Dalia Cerovšek 

(2019, 17) se v članku, objavljenem v časniku Finance dne 11. 7. 2019, utemeljeno sprašuje: 

»Pristojno ministrstvo meni, da naj bi ti postopki pripomogli k večji pravni varnosti delavcev 

migrantov, vendar po podatkih Inšpektorata RS za delo temu ni tako, saj obravnavajo veliko 

število prijavljenih kršitev. Zakaj smo torej podpisali sporazum še z Republiko Srbijo, če 

vemo, da so ti postopki dolgotrajnejši in zamudnejši, delavcem pa ne nudijo večje 

delovnopravne zaščite?«  

V magistrski nalogi zaradi lažje ponazoritve postopkov zaposlitve tujca po Sporazumu 

govorimo le o postopku zaposlitve državljana BiH po Sporazumu BBHZD. Zaposlitvenih 

postopkov državljanov Republike Srbije v magistrski nalogi ne proučimo. 

1.2 Namen in cilj magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je podati celosten vpogled v različne postopke za zaposlovanje 

tujcev v dejavnosti prevozništva v RS in analizirati poglavitne razloge za diverzifikacijo teh 

postopkov (zlasti v primeru zaposlovanja delavcev iz BiH in Republike Srbije). Posredni 

namen naloge je izpostaviti probleme, ki se pojavljajo v praksi pri zaposlovanju v panogi 

prevozništva, in podati predloge za prilagoditev postopkov. 

Cilj teoretičnega dela magistrske naloge je kronološka opredelitev postopkov zaposlitve 

različnih tipov tujih državljanov v RS v panogi prevozništva za čim bolj učinkovito realizacijo 

postopka zaposlitve. 

Cilj raziskovalnega dela naloge je proučiti, s katerimi problemi se najpogostejše srečujejo 

stranke v postopku zaposlovanja tujcev. Na tej osnovi so oblikovana priporočila oziroma 

možne izboljšave tako za eno kot za drugo stran, da bi se postopki zaposlitve skrajšali in 

poenostavili.  

Posredni cilj naloge je ugotoviti, s kakšnim namenom se slovenski zakonodajalec odloča za 

sprejemanje novih bilateralnih sporazumov na področju zaposlovanja tujcev. Ugotoviti želimo 

tudi, kakšno je stanje v RS glede uvedbe elektronsko vodenih postopkov zaposlovanja tujcev.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V magistrski nalogi uporabimo teoretično in analitično metodo. V prvem delu naloge 

uporabimo teoretično metodo, in sicer kvalitativno metodo deskripcije, s katero pregledamo in 

proučimo izbrano strokovno literaturo ter obstoječe zakonske vire po vsebini. Za osnovo 



 

6 

uporabimo pravne vire, ki so vsa veljavna zakonodaja, ki se nanaša na zaposlovanje in delo 

tujcev v RS. Proučimo zakonodajo, ki je bila na proučevanem področju v veljavi od 

osamosvojitve Slovenije do danes. Povzamemo tudi predvidene spremembe, ki naj bi veljale 

ob sprejemu novih zakonov s področja zaposlovanja in dela tujcev v letu 2020.  

V empiričnem delu magistrske naloge izvedemo več polstrukturiranih intervjujev. Intervjuje 

za potrebe triangulacije primera izvedemo z različnimi deležniki, na eni strani s predstavniki 

ZRSZ, s kadrovnikom, ki se v izbranem podjetju ukvarja z zaposlovanjem tujcev, in z 

izbranimi delavci – tujci (te razvrstimo glede na države, iz katerih prihajajo, in sicer zaradi 

raznolikosti postopkov, ki se vodijo za njih). Z izvedenimi intervjuji poskušamo pridobiti 

stališča deležnikov, ki so vključeni v postopek zaposlovanja, predvsem pa nas zanima, v 

katerem delu postopka zaposlitve določena skupina deležnikov zaznava probleme in kakšna je 

narava teh postopkovnih ovir. S tem pridobimo poglobljen vpogled v to, kaj določena skupina 

udeležencev raziskave dejansko zaznava kot problem in zakaj. Na podlagi tako pridobljenih 

ugotovitev lahko podamo predloge za optimiziranje postopkov. 

Ugotovitve, pridobljene z intervjuji in raziskovalno metodo, navajamo že sproti v nalogi, saj 

tako lažje umestimo predloge in rešitve pri navedbi problema. Tako pridobljene ugotovitve 

povzamemo še v zaključku magistrske naloge. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve magistrske naloge 

V magistrski nalogi moramo upoštevati tudi določene omejitve, ki se nanašajo na obseg 

naloge. Področje proučevanja je omejeno na RS in na dejavnost prevozništva. Literatura je 

zaradi mnogih zakonskih sprememb omejena zgolj na zakone, navodila, brošure in spletne 

vire. Aktualne strokovne in znanstvene literature, ki bi se osredotočala specifično na 

dejavnost prevozništva, je zelo malo. 

Omejitve se nanašajo tudi na zaposlitev tujca po Sporazumu BBHZD in Protokolu o izvajanju 

Sporazuma. Zaposlovanje srbskih državljanov zaradi pomanjkanja praktičnih primerov in 

lažje ponazoritve zaposlovanja po Sporazumu izpustimo iz obravnave. To poudarjamo zato, 

ker je RS šele 28. maja 2019 sprejela Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado 

Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v RS in Protokol о izvajanju 

Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike 

Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD). Sporazum med Slovenijo in Srbijo je začel veljati  29. 

junija 2019, uporablja pa se od 1. septembra 2019, zato na tem področju še ni dovolj 

praktičnih primerov, da bi o teh postopkih suvereno pisali.  

Naslednja omejitev se prav tako izpostavlja zaradi omejitve obsega naloge, in se nanaša na 

primere zaposlovanja pri slovenskih delodajalcih, zato ostalih postopkov pridobivanja ED ne 

bomo proučevali, ker bi radi izpostavili le probleme zaposlovanja v prevozništvu v RS. 
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Dodatna omejitev, ki jo izpostavimo, se nanaša na možnost posploševanja podaje sklepov v 

nalogi. V empiričnem delu magistrske naloge je zajeto nizko število udeležencev v 

intervjujih, zato so podana subjektivna – osebna stališča intervjuvancev, stališča pa se  

nanašajo zgolj na dejavnost prevozništva.  
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2 ZAPOSLOVANJE DRŽAVLJANOV EU IN DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV 

PO VSTOPU RS V EU 

Po podatkih Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS), se je od leta 1991 do leta 1999 

število prebivalcev Slovenije zmanjševalo. Po letu 2000 se je število prebivalcev pričelo 

povečevati, najbolj pa se je povečalo v letu 2008. Na povečanje prebivalstva je najbolj 

vplivalo priseljevanje zaradi iskanja dela. Po številu prebivalcev je Slovenija ena manjših 

držav članic EU. V sredini leta 2014 je imela Slovenija nekaj več kot 2.061.600 prebivalcev 

oziroma približno 61.600 prebivalcev več kot leta 1991, ob osamosvojitvi. Med prebivalci 

Slovenije je bilo 95,2 % državljanov RS, ostalo so bili tuji državljani oziroma tujci (SURS 

2014).  

Po letu 1991, ko je RS postala neodvisna in mednarodno priznana država je svojo migracijsko 

politiko samostojno oblikovala. Prve večje migracije prebivalcev (večinoma iz nekdanjih 

jugoslovanskih republik), je povzročila vojna na območju nekdanje Jugoslavije. Največ tujih 

priseljencev v Sloveniji tudi danes predstavljajo migracijski tokovi iz nekdanjih 

jugoslovanskih republik, predvsem BiH, Makedonije, Srbije in Kosova (EMN 2019). 

Pomen besede tujec, z vidika zaposlovanja tujih državljanov, kot smo jo poznali po 

osamosvojitvi leta 1991, in njene različice, ki je v uporabi od vstopa RS v EU, 1. maja 2004, 

je različen. Po osamosvojiti smo v RS poznali samo eno kategorijo tujcev. Načeloma so bili 

vsi državljani, ki niso bili državljani RS, tujci. Z vstopom RS v EU, je slovenska zakonodaja  

začela tujce, z vidika zaposlovanja, delili na tujce  iz drugih držav članic. In tujce iz tretjih 

držav. Tujci iz EU so takoj imeli prost pretok na slovenski trg dela in enake pravice, kot jih 

imajo slovenski državljani. Tujce iz tretjih držav pa smo v letu 2013 po sprejetju t. i. 

bilateralnega sporazuma z BiH razdelili v dve kategoriji, in sicer na tujce iz tretjih držav ter 

tujce iz BiH oziroma tiste, ki se zaposlujejo po t. i. bilateralnem sporazumu. V letu 2019 so se 

kategoriji tujcev iz BiH pridružili še tujci iz Srbije. 1. septembra 2019 je bil sklenjen 

Sporazum med Vlado RS in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike 

Srbije v RS. 

V RS sta trenutno sklenjena dva sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH in Srbije v RS. 

Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti trenutno ne 

potekajo nikakršna nova pogajanja s tretjimi državami za sklenitev dodatnih sporazumov o 

zaposlovanju tujih državljanov iz tretjih držav v RS (Mojca Grudnik – MDDSZEM, pismo 

avtorju, 7. november 2019), zaradi ugodnih gospodarskih gibanj v RS pa je za pričakovati, da 

se bodo sporazumi takega tipa še sprejemali, in sicer najprej v državah, ki nimajo urejenega 

vizumskega režima (Anka Rode – ZRSZ, pismo avtorju, 22. oktobra 2019). 

V oktobru 2018 je bilo v RS približno 885.700 delovno aktivnih oseb oziroma za 0,9 % več 

kot v prejšnjem mesecu in za 3,2 % več kot v oktobru 2017. Število tujcev med delovno 

aktivnimi osebami se je v zadnjem letu zvišalo za približno 14.100 oziroma za 19,2 %. Če 
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pogledamo, se je v zadnjih dveh letih  najbolj zvišalo število zaposlenih iz BiH (za nekaj več 

kot 13.100 ali 44,5 %), iz Srbije (za nekaj več kot 3.700 ali 52,5 %) in s Kosova (za nekaj več 

kot 2.200 ali 45,8 %). Statistični podatki nam kažejo (z vidika dejavnosti), da je največ tujcev 

zaposlenih v gradbeništvu (nekaj manj kot 23.400), v predelovalnih dejavnostih (nekaj več 

kot 20.300) ter v dejavnosti prometa in skladiščenja (nekaj več kot 14.800) (SURS 2018). 

Med vsemi delovno aktivnimi osebami v RS je bilo avgusta 2019 skupaj 893.180 ljudi, od 

tega 99.535 tujih državljanov, kar predstavlja 11,14 % vsega delovno aktivnega prebivalstva. 

Avgusta 2018 pa je bilo vseh delovno aktivnih prebivalcev 852.511, od tega 83.940 tujih 

državljanov. Delež tujih državljanov se je v letu 2019 povečal za 1,3 %, če primerjamo enako 

obdobje v letu 2018 (SURS 2019). 

Po podatkih SURS je v Sloveniji do avgusta 2019 med tujimi delovno aktivnimi prebivalci 

bilo največ državljanov BiH (49,00 %), sledijo jim državljani Srbije (12,8 %), državljani 

Kosova (9,3 %), Hrvati (8,23 %) in državljani Severne Makedonije (6,56 %). Preostalih  

14,11 % delovno aktivnih oseb pa prihaja iz nerazvrščenih držav (skupaj iz 135 preostalih 

držav) (Uršula Klanjšek – SURS, pismo avtorju, 15. november 2019).  

V RS položaj tujcev ureja Ustava (v nadaljevanju URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – 

UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) v  

13. členu, kjer določa, da imajo tujci v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse 

pravice, zagotovljene z ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu 

samo državljani Slovenije. Ureditev položaja tujcev danes podrobno urejata Zakon o tujcih (v 

nadaljevanju ZTuj-2, Uradni list RS, št. 1/18 – UPB, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US) in 

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (v nadaljevanju ZZSDT, Uradni list 

RS, št. 1/18-UPB in  31/18). 

Z vstopom RS v EU (leta 2004), so za vse tujce veljala enotna pravila. Z vstopom RS v EU pa 

smo postali državljani RS tudi državljani EU. S tem smo dobili novo kategorijo tujcev, to so 

državljani EU, za katere veljajo drugačni pogoji za vstop in bivanje v RS kot za tujce iz tretjih 

držav. Državljani EU lahko v RS vstopijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim 

listom. Od datuma vstopa v njej lahko bivajo 90 dni, ne glede na razlog vstopa. Glede 

državljanov EU, ki prebivajo v RS, je pomembno poznavanje prava EU, predvsem direktiv, ki 

jih je RS vnesla v svoj pravni red, torej v ZTuj-2. 

2.1 Zaposlovanje državljanov iz EU 

Z vstopom RS v EU (1. maj 2004), so slovenski državljani postali državljani EU. Hkrati je na 

ta dan v EU vstopilo 10 držav članic, ki si delijo enotni notranji trg. Ta zagotavlja vsem 

članicam enotni pravni sistem. Cilji pravnega sistema EU so: zagotavljanje prostega pretoka 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0408
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ljudi, dobrin, storitev in kapitala v okviru notranjega trga. V EU je do sedaj vključeno 28 

držav članic. Poleg držav članic EU pa evropski gospodarski prostor (v nadaljevanju EGP) 

vključuje tudi nekatere druge države, ki niso članice EU. Cilj EGP je razširitev notranjega 

trga EU na države Evropskega združenja za prosto trgovino. To so države, ki se ne želijo 

priključiti EU. Zakonodaja EU (vezano na notranji trg) postane del zakonodaje držav EGP, ko 

te soglašajo z vključitvijo. Tako za EU kot za EGP veljajo enaka pravila glede prostega 

pretoka ljudi, v našem primeru delavcev voznikov, kot za slovenske državljane (Evropski 

parlament 2019). 

 

Z dnem vstopa RS v EU so Slovenci dobili evropsko državljanstvo, ki slovenskega ne 

nadomešča, temveč ga dopolnjuje in državljanom EU prinaša nove pravice, ki so opredeljene 

v členih 18–25 Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU, št. C 326/2012). Te 

pravice so: 

– pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju EU, 

– pravica do nediskriminacije na podlagi državljanstva, 

– pravica voliti in biti voljen na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament ne glede 

na to, v kateri državi članici bivajo, 

– pravica do zaščite diplomatskih in konzularnih organov katerekoli države članice, kadar 

so na ozemlju tretje države, kjer država članica, katere državljani so, nima predstavništva, 

– pravica nasloviti peticijo na Evropski parlament o zadevi, ki je povezana z EU in nas 

neposredno zadeva,  

– pravica do pomoči varuha človekovih pravic v primeru, ko pride do spora med nami in 

institucijo EU, 

– pravica do pritožbe na Evropsko komisijo v kolikor naj bi se zaznala domnevna kršitev 

zakonodaje EU v določeni državi članici. 

Možnost zaposlitve v državah članicah EU/EGP in Švici lahko vzamemo hkrati kot priložnost 

in svoboščino. Prost pretok delavcev med državami članicami daje možnost državljanom EU, 

med njimi tudi Slovencem, da si izboljšajo življenjske in delovne razmere, tako, da si znotraj 

celotnega ozemlja EU poiščejo ustrezno zaposlitev, saj so pri zaposlovanju oz. iskanju 

zaposlitve v drugi državi članici enakopravni z domačimi delavci. Enake pravice uživajo tudi 

njihovi družinski člani. Pogodba o Evropski uniji (Uradni list EU, št. C 202/01) vsebuje 

načelo prostega gibanja delavcev, ki v praksi pomeni, da ima vsak evropski državljan pravico 

prosto bivati, poiskati zaposlitev, delati in se upokojiti v katerikoli drugi državi EU. Tako je 

prost pretok delavcev le ena od štirih ključnih svoboščin evropskih državljanov. V praksi to 

pomeni, da imamo vsi državljani EU pravico do gibanja in stalnega prebivališča, pravico do 

vstopa in stalnega prebivališča družinskih članov ter pravico do dela v drugi državi članici. Ta 

možnost (prostega bivanja in zaposlitve v drugi državi članici) je bistveni del državljanskih 

pravic vsakega državljana EU. Skladno z zakonodajo nobena država članica nima pravice, da 

državljanom druge članice odreče dostop do svojega trga delovne sile. Državljani EU imajo 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_sl.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/home/sl/default.htm
http://ec.europa.eu/index_sl.htm
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pravico do enake obravnave ob kandidaturi za zaposlitev v drugi državi članici. Prav tako 

imajo čezmejni delavci pravico do enake obravnave, kot državljani v državi zaposlitve.  

EU določa skupne zakonodajne osnove, po katerih so socialne pravice zaščitene v Evropi (v 

državah članicah EU, EGP in Švici. Vsaka država lahko svobodno odloča o tem, kdo se lahko 

zavaruje po njeni zakonodaji, ter katere pravice in pod kakšnimi pogoji izhajajo iz 

zavarovanja (ZRSZ 2019f). 

Formalnopravna osnova za ohranjanje pravic med državami članicami EU sta novi 

posodobljeni uredbi, Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.4. 

2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uradni list EU, št. L 200), ki velja za EGP in 

Švico, ter Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 9. 2009 o 

določitvi podrobnih pravil za izvajanje zgoraj omenjene Uredbe (ES) št. 883/2004 (Uradni list 

EU, št. L 284), ki sta se pričeli uporabljati s 1. majem 2010 in sta nasledili Uredbo Sveta 

(EGS) št. 1408/71 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junij 1971 o uporabi sistemov 

socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti 

(Uradni list EU, št. L 149). 

Kot dopolnilo k pravici prostega pretoka delovne sile si države članice prizadevajo uskladiti 

sistem socialne varnosti, vendar še vedno med državami članicami obstajajo določene razlike 

v sistemih socialne varnosti. Zakonodajna pravila na področju usklajevanja socialne varnosti 

določajo, da se pri sočasnih zaposlitvah v dveh ali več državah članicah EU vključimo v 

obvezna socialna zavarovanja v tisti državi članici, ki jo koordinacijska pravila osnovne 

uredbe določajo kot pristojno (ZRSZ 2019g). 

2.2 Zaposlovanje državljanov tretjih držav  

Skladno z določbami ZZSDT, ki se je začel uporabljati 1. septembra 2015, se lahko državljani 

tretjih držav v RS praviloma zaposlujejo, samozaposlujejo ali delajo le na osnovi predhodno 

pridobljenega ED.  

Srbija (od 1. septembra 2019) in BiH sta trenutno edini tretji državi, ki imata s Slovenijo 

sklenjen sporazum o zaposlovanju svojih državljanov v RS. Podatke o delovno aktivnih tujcih 

zbira SURS, saj lahko tujci iz t. i. tretjih držav od septembra 2015 zaprosijo za ED, ki 

omogoča vstop v našo državo in bivanje, zaposlitev ter delo v RS, pri UE ali na diplomatsko-

konzularnem predstavništvu v svoji matični državi. 

Trenutno ni novih pobud za sprejem t. i. novih sporazumov o zaposlovanju tujcev iz tretjih 

držav, kot so nam odgovorili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (Mojca Grudnik – MDDSZEM, pošta avtorju, 7. november 2019). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=849
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=849
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/podstrani_kategorije_z_o/opravljanje_dela_dejavnosti_eu/
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ZRSZ izdaja delovna dovoljenja za državljane BiH in od 1. septembra 2019 dalje tudi za 

državljane Srbije, sicer pa ZRSZ izdaja le soglasja k ED v primeru, da so izpolnjeni vsi 

zakonski pogoji za izdajo posameznega soglasja. ZRSZ, poleg delovnih dovoljenj za 

državljane BiH in Srbije, izda soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, modro karto EU 

za napotene delavce, delo zastopnikov, ki skupaj presega dobo 90 dni v posameznem 

koledarskem letu, in za sezonsko delo v kmetijstvu (ZRSZ 2019h).  

Za razumevanje postopkov zaposlovanja tujcev iz različnih držav je nujno ločevanje med 

delovnim dovoljenjem ter ED za prebivanje in delo. Delovna dovoljenja se izdajajo na ZRSZ, 

medtem ko se ED za prebivanje in delo izdajajo na UE. 

2.2.1 Delovno dovoljenje 

Delovna dovoljenja se še vedno izdajajo na ZRSZ in so potrebna za: 

– sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni (po ZZSDT), 

– zaposlitev državljanov BiH (na osnovi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v 

Sloveniji, ki se izvaja od 1. marca 2013), 

– zaposlitev državljanov Republike Srbije (na osnovi Sporazuma o zaposlovanju 

državljanov Srbije v Sloveniji, ki se izvaja od 1. septembra 2019). 

Delovno dovoljenje, ki se izdaja po Sporazumu, se izda za dobo treh let. 10. člen Sporazuma 

BBHZD določa, da mora biti tujec prvo leto zaposlitve zaposlen pri delodajalcu, ki je zanj 

vložil in pridobil delovno dovoljenje. Po izteku dvanajstih mesecev zaposlitve pri delodajalcu, 

ki je zanj pridobil delovno dovoljenje pa ima tak delavec v preostalem obdobju veljavnosti 

delovnega dovoljenja prost dostop na slovenskem trgu dela. 

V preglednici 1 je po letih ponazorjeno, koliko delovnih dovoljenj je bilo izdanih od leta 2013 

(leto, v katerem je začel veljati Sporazum med RS in BiH za zaposlovanje tujcev v RS). S  

1. septembrom 2015 so začele veljati spremembe Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju, 

samozaposlovanju in delu tujcev. Posledično se je v letu 2016 število izdanih delovnih 

dovoljenj prepolovilo, in sicer zaradi sprememb omenjenih zakonov. Po 1. septembru 2015 so 

se delovna dovoljenja izdajala samo še za sezonska dela do 90 dni in za zaposlitev 

državljanov BiH po sporazumu. Po letu 2016 se je izdaja delovnih dovoljenj povečevala, iz 

česar lahko sklepamo, da se je v RS zaposlovalo večje število bosanskih državljanov. V letu 

2019, natančneje po 1. septembru 2019 lahko pričakujemo, da se bo število delovnih 

dovoljenj povečevalo zaradi sprejetja t. i. bilateralnega sporazuma z Republiko Srbijo. 

 

 

 



 

13 

 

Preglednica 1:  Delovna dovoljenja po letih 

Leto Izdana del. dovoljenja Veljavna del. dovoljenja 

2013 21.033 27.124 

2014 17.457 22.853 

2015 14.811 22.805 

2016 7.033 16.993 

2017 12.546 19.838 

2018 18.049 27.881 

I-IX-2019 11.940 34.969 

Vir: ZRSZ 2019e. 

2.2.2 Enotno dovoljenje za prebivanje in delo 

Državljani tretjih držav, razen državljanov BiH in Srbije, ki želijo bivati in delati v RS, 

morajo za potrebe zaposlitve v RS pridobiti ED za prebivanje in delo. ED od 1. septembra 

2015 združuje in hkrati nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga pred tem izdajali na UE 

in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na ZRSZ. 

Vloga za pridobitev ED za prebivanje in delo se odda na UE, ki je postala enotna vstopna 

točka za tujce (po načelu vse na enem mestu). ED za prebivanje in delo se izda po predhodni 

pridobitvi soglasja, ki ga izda ZRSZ. 

Pogoje za izdajo posamezne vrste soglasja k ED določa ZZSDT. Kontrola trga dela je osnovni 

pogoj za zaposlovanje tujih delavcev, razen v primeru, ko gre za zaposlitev v deficitarnemu 

poklicu, skladno z Odredbo o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg 

dela (Uradni list RS, št. 32/17, 52/17, 5/18, 44/18, 82/18, 43/19 in 82/19). 

Po podatkih ZRSZ, ki so prikazani v preglednici 2, so do junija 2019 izdali 7.791 delovnih 

dovoljenj in 13.964 soglasij k enotnim dovoljenjem. 

Preglednica 2:  Število izdanih delovnih dovoljenj in soglasij k enotnemu dovoljenju po 

letih 

 

Leto 

Število izdanih 

delovnih dovoljenj 

Število izdanih soglasij 

k enotnim dovoljenjem 

2011 27.010 / 

2012 20.519 / 

2013 21.033 / 

2014 17.457 / 

2015 14.811 1.180 

2016 7.033 9.267 

2017 12.546 12.134 

2018 18.049 20.889 

2019/6 7.791 13.964 

Vir: ZRSZ 2019i.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1762
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0172
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3996
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1939
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3 ZAKONODAJNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA TUJCEV V RS OD LETA 1991 

DO DANES   

Od osamosvojitve leta 1991 do danes je bilo v RS sprejetih več zakonov, ki so opredeljevali 

postopke in načine zaposlovanja tujcev. Potrebnih je bilo več popravkov in dopolnitev 

tedanjih zakonov, da se je slovenska zakonodaja uskladila z direktivami EU. Najvišji pravni 

akt, ki med drugimi ureja zaposlovanje tujcev v RS, je URS. URS obravnava zaposlovanje 

tujcev v treh členih, in sicer 13., 49. in 79. členu. 13. člen URS navaja, da tujci  v Sloveniji 

imajo,  skladno z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene s slovensko ustavo in z 

zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani Slovenije. V 49. 

členu, ki govori o svobodi dela, je zapisano, da je zagotovljena svoboda dela in da vsak tuji 

državljan lahko prosto odloča o izbiri zaposlitve. Vsakomur je izbrano delovno mesto 

dostopno pod enakimi pogoji, hkrati pa prisilno delo prepovedano. 79. člen, ki govori o v 

Sloveniji zaposlenih tujcih, navaja, da imajo ti tujci in njihovi družinski člani posebne 

pravice, ki so določene z zakonom. 

Poleg zakonov, ki se neposredno nanašajo na zaposlitev tujcev, naj omenimo tudi Zakon o 

delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1, Uradni list RS, št.  21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 

ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS), ki opredeljuje sklenitev 

pogodbe o zaposlitvi tudi za tujca, kar pomeni, da imajo tako tuji kot domači delavci enake 

pravice in obveznosti, ki izhajajo iz naslova pogodbe o zaposlitvi. 

Slovenija mora, kot članica EU, slediti predpisom in implementirati podpisane direktive EU v 

svojo zakonodajo. V RS sta veljavna dva zakona, ki urejata zaposlovanje tujcev. Ta dva 

zakona sta poleg ZDR-1 najpomembnejša zakona, ki opredeljujeta zaposlovanje tujcev v RS, 

vsi ostali zakonski in podzakonski akti dopolnjujejo navedena zakona. ZTuj-2 določa pogoje 

in obliko za izdajo in podaljšanje delovnih dovoljenj, ZZSDT pa določa pogoje za izdajo 

soglasij k enotnemu dovoljenju. Omenjena zakona sta sedaj med seboj usklajena. Prav 

posebno vlogo pri zaposlovanju državljanov BIH in izdaji soglasja k enotnemu dovoljenju pa 

ima bilateralni sporazum BBHZD. 

V kolikor želi tuji državljan skleniti pogodbo o zaposlitvi v RS, mora izpolnjevati pogoje, ki 

so navedeni v ZDR-1, ZZSDT in ZTuj-2. Pogoji, ki jih mora tujec spoštovati za sklenitev 

pogodbe o zaposlitvi so določeni v 22. in 23. členu ZDR-1. 119. člen ZDR-1 govori o 

prenehanju pogodbe o zaposlitvi po zakonu in navaja, da pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene 

tujec oz. oseba, ki je brez državljanstva, preneha veljati po zakonu in sicer z dnem, ko preneha 

veljati ED.  

Pomembnejše spremembe zakonodaje po osamosvojitvi RS leta 1991 na področju 

zaposlovanja tujcev so se zgodile po letu 2013 oziroma 2015. Pred letom 2013 oziroma pred 

sprejemom Sporazuma z BIH smo v RS z vidika zaposlovanja ločevali le dve kategoriji 

tujcev, to so bili: tujci iz tretjih držav in tujci iz drugih držav članic.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
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Pred letom 2013, natančneje v letih 2004–2010, je Vlada RS vsako leto uveljavila Uredbo o 

določitvi kvote delovnih dovoljenj, s katero so omejevali število tujcev na trgu dela. 

Uravnavanje zaposlovanja tujcev se je v letih po osamosvojitvi in z vstopom RS v EU 

reguliralo z Uredbami o določitvi kvote delovnih dovoljenj (Uradni list RS, št. 33/04, 31/05, 

30/06 in 106/06, 8/07, 55/07 in 113/07, 25/08 in 73/08, 8/09 in 8/10), ki so bile v veljavi od 

leta 2004 do 2010. Z uvedbo kvot za vsako posamezno leto so omejevali število tujcev na trgu 

dela. Kvote so bile predpisane za tujce, ki niso imeli dovoljenja za prebivanje v RS, in za tiste 

tujce, ki so se običajno po zaključku sezonskega dela tudi zaposlili, in sicer na podlagi 

dovoljenja za zaposlitev, ter za nekatere izjeme, ki so bile določene v uredbi. 

Po letu 2010 uredb o določitvi kvot niso več sprejemali. Določitev kvot za izdajo delovnih 

dovoljenj so prenesli v zakon, in sicer so bile prvič urejene v 54. členu Zakona o  

zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1, Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A, 100/13 – 

ZUTD-C in 47/15 – ZZSDT). Naslednik omenjenega zakona, ki se uporablja še danes, 

ZZSDT pa kvote določa v 41. členu: 

Glede na stanje in predvidena gibanja na trgu dela lahko vlada letno določi kvoto soglasij k izdaji 

enotnega dovoljenja in kvoto dovoljenj za sezonsko delo, s katero omeji število tujcev na trgu 

dela. Kvoto vladi predlaga minister, pristojen za delo, ob predhodni pridobitvi mnenja 

Ekonomsko-socialnega sveta. Vlada lahko s kvoto omeji zaposlovanje in delo tujcev, ki še niso 

pridobili pravice do prebivanja v Republiki Sloveniji. Vlada lahko poleg kvote določi tudi 

omejitve in prepovedi zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev po regijah, področjih 

dejavnosti, podjetjih in poklicih, kakor tudi omeji ali prepove prihod novih tujcev z namenom 

zaposlitve ali dela v celoti ali z določenih regionalnih območij, kadar je to utemeljeno z javnim 

redom, javno varnostjo, javnim zdravjem, splošnim gospodarskim interesom ali stanjem ter 

predvidenimi gibanji na trgu dela. V primeru mednarodnih razpisov, ki jih razpišejo državni 

organi, lahko vlada določi, da se soglasja k enotnemu dovoljenju izdajo zunaj kvote oziroma brez 

preverjanja stanja na trgu dela. 

Po prenehanju veljave zadnje Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010 

(Uradni list RS, št. 8/10), se kvote do danes niso več določale s strani ministra na način, kot to 

določa 41. člen ZZSDT.  

V letu 2013, natančneje 1. marca 2013, je začel veljati Sporazum BBHZD o zaposlovanju 

državljanov BiH v Republiki Sloveniji. Podpisani Sporazum z BiH narekuje spremembe pri 

zaposlitvi državljanov iz BiH, in sicer se za zaposlitev tujcev iz BiH uvaja dvojni postopek, ki 

se prične pri ZRSZ, ki izda delovno dovoljenje za dobo treh let. Po izdaji delovnega 

dovoljenja, ki služi kot soglasje k vlogi za izdajo ED, se pri UE vloži vloga za izdajo ED za 

tujca iz BiH, na enak način kot se taka vloga vloži za pridobitev ED za vse tujce iz tretjih 

držav. 

Temeljita prenova ZTuj-2 se je zgodila leta 2015, ko je začel veljati ZZSDT, ki je zasnovan 

na Direktivi 2011/98/EU. Evropska Direktiva 2011/98/EU predpisuje enotno obliko ED, ki bi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1152
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
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moralo biti implementirano v nacionalno zakonodajo, skladno z Uredbo Sveta (ES) 

št. 1030/2002 (Uradni list EU, št. L 157) z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za 

prebivanje za državljane tretjih držav. Vsaka država članica EU bi morala predvsem zaradi 

učinkovitejšega nadzora migracij na vsa izdana dovoljenja, navesti podatke na podlagi katerih 

so državljanu iz tretjih držav dovolili vstop na ozemlje države članice in mu omogočili dostop 

do trga dela. Direktiva 2011/98/EU v 5. členu določa, da mora vsaka država članica določiti 

organ, ki bo pristojen za sprejem vloge in izdajo ED. V Sloveniji smo za sprejem vlog v 

postopkih izdaje oz. podaljšanja ED odločili, da so to UE. Direktiva 2011/98/EU v drugi točki 

5. člena obvezuje pristojne organe posamezne države, da morajo čim prej podati odločitev na 

osnovi popolno vložene vloge. Skrajni rok za odločitev v postopku izdaje ED, glede na 

direktivo, je štiri mesece od datuma vložitve popolne vloge. 

Direktiva 2011/98/EU v 12. členu določa, da morajo biti delavci iz tretjih držav, v katerih 

prebivajo, enako obravnavani kot državljani te članice glede: 

– delovnih pogojev (vključeno plačilo, odpoved,  zdravje in varnost na delovnem mestu), 

– svobode združevanja in pripadnosti ter članstva v sindikalnih oz. drugih organizacijah, 

– izobraževanja in poklicnega usposabljanja, 

– priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij (skladno z ustreznimi 

nacionalnimi postopki), 

– davčnih ugodnosti (če je delavec rezident za davčne namene), 

– področij socialne varnosti , določeno z Uredbo (ES) št. 883/2004, 

– dostopa do blaga in storitev ter dobav blaga in opravljanja storitev, danih na voljo 

javnosti, in 

– svetovalnih storitev, ki so dostopne na zavodih za zaposlovanje. 

Ob sprejetju novega ZZSDT je bilo pričakovati bistveno skrajšanje postopka pridobitve 

dovoljenja, vendar pa se take napovedi niso uresničile. Postopek pridobitve ED naj ne sme 

biti daljši od 30 dni od prejetja popolne vloge oziroma 60 dni v primeru izvedbe posebnega 

ugotovitvenega postopka. Na žalost se v praksi pokaže, da se rokov za izdajo dovoljenj 

dosledno ne upošteva, saj postopki pridobitve ED v povprečju trajajo okoli treh mesecev ali 

več.  

Naslednja pomembna sprememba, ki je bila leta 2015 implementirana v ZZSDT se nanaša na 

dolžino delovnega časa v primeru, ko delodajalec zaposluje tujce. Po novem lahko 

delodajalec tujca zaposli samo za polni delovni čas in nič več tudi za čas, krajši od polnega. 

Zakonodajalec je s tem ukrepom poskrbel za večjo zaščito in varnost delavca migranta, ki se 

zaposli v RS. Skozi leta je praksa pokazala, da so delodajalci tujim delavcem neupravičeno 

skrajševali delovni čas na čas, krajši od polnega. Pogosto so bili tuji delavci prisiljeni v 

podpis pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, delati pa so morali polni delovni čas. 

Posledično so take delavce delodajalci tudi zavarovali za krajši delovni čas, s čimer so si 

delodajalci znižali stroške plač. Tako so tujci delali za polni delovni čas, ter posledično 
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dobivali del zaslužka izplačanega v gotovini ali na kakšen drug način. Ta zakonska 

odstopanja so se večinoma pokazala tudi v primeru tujih delavcev, ki so jih slovenski 

delodajalci zaposlovali z namenom kasnejše napotitve v druge države članice EU. Tako so 

delodajalci te delavce vključevali v obvezna socialna zavarovanja le po eno uro na teden do 

izpolnitve pogoja enomesečne zaposlitve, da bi pridobili obrazce A1. S tem so delodajalci 

izpolnjevali »formalne pogoje« in hkrati izigravali namen in pravila, ki veljajo na področju 

izvajanja storitev z napotenimi delavci.  

Novi ZZSDT določa nekatere izjeme, v katerih je možna zaposlitev tujca za krajši delovni 

čas. Te izjeme so določene v peti točki 12. člena ZZSDT. Tujec, ki je lahko zaposlen za krajši 

delovni čas, je delavec, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo, ali delavec, ki se mu delovni 

čas skrajša v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali starševsko 

varstvo. 

Najpomembnejša novost ZTuj-2, ki je veljal od 1. septembra 2015 dalje, je bila poenostavitev 

postopka pri zaposlovanju tujcev v RS. ED za prebivanje in delo je bilo najprej uvedeno v 

ZTuj-2 in nato preneseno v ZZSDT. To poenotenje je posledica Direktive 2011/98/EU. 

Do 31. avgusta 2015 so se vloge za zaposlitev ali delo tujcev posredovale ZRSZ na starih 

obrazcih, po prejšnjih predpisih in postopkih. S 1. septembrom 2015 se je to zakonsko 

spremenilo in UE so začele sprejemati vloge za izdajo ED za prebivanje in delo tujcev. Tako 

UE te vloge obravnavajo po novi zakonodaji in postopkih na osnovi ZTuj-2 in ZZSDT, kar 

pomeni, da prosilcem za ED po oddaji vloge ni treba pridobivati soglasja k temu dovoljenju. 

UE po uradni dolžnosti sama prične postopek pridobitve soglasja pri ZRSZ (ZRSZ 2019k). 

Novi ZZSDT iz leta 2015 je uvedel ED za prebivanje in delo, ki tujcem iz tretjih držav 

omogoča vstop v Slovenijo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v RS. To dovoljenje, v 

enotnem postopku, v RS izdajo UE, ki so tako postale enotne vstopne točke za tujce (po 

načelu vse na enem mestu). V postopku izdaje ED v postopkih zaposlitve delavca iz tretjih 

držav, razen BiH in od leta 2019 dalje, enako velja za državljane Srbije, saj jim na ZRSZ 

izdajo soglasje k ED, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.  

Tako tujci, ki prihajajo iz tretjih držav in so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, 

samozaposlitve ali dela, ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj, kot je to veljalo pred 

uvedbo nove zakonodaje, temveč ED sedaj združuje in hkrati nadomešča dovoljenje za 

prebivanje, ki so ga izdajale UE, in delovno dovoljenje, ki ga je izdajal ZRSZ pred 1. 

septembrom 2015.  

Zadnjih nekaj let je opaziti porast spletnih navodil, brošur in zgibank, ki jih izdajajo ZRSZ, 

UE in drugi državni organi, ki so povezani z zaposlovanjem tujcev v RS. Na tak način so 

informacije približane uporabnikom, v našem primeru delavcem, ki bi se radi zaposlili v RS, 

na voljo pa je zelo malo navodil, ki bi bila prevedena v tuji jezik, ki bi ga tujec razumel. 
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Prevedena navodila bi tujcem omogočila razumevanje postopkov in vlog za pridobitev 

posameznih dovoljenj. V primeru obstoja prevedenih navodil bi tujci lahko sami pričeli s 

postopkom pridobivanja dokazil, ki so potrebna priloga oddani vlogi za izdajo oziroma 

podaljšanje ED. Na DPK RS v tujini bi se morale izvajati izobraževalne delavnice, ki bi 

pomagale tujcem izpolniti vloge za izdajo omenjenih dovoljenj. Ugotovljeno je namreč, da 

delavci slovenske zakonodaje ne poznajo. Glavni cilj tujca je, da se čim prej zaposli, čeprav ni 

seznanjen s postopki za zaposlitev niti s pravicami, ki jih pridobi po zaposlitvi v RS. 

V RS je zaradi dolgotrajnosti in zapletenosti postopkov ter številne veljavne zakonodaje, ki 

ureja zaposlovanje tujcev, skoraj nemogoče, da bi postopek vložitve vloge za izdajo enotnega 

oziroma delovnega dovoljenja opravil tujec sam. Vloge po navadi pripravljajo delodajalci, ki 

se po pomoč zatečejo v agencije, ki se v RS ukvarjajo z zaposlovanjem tujcev. Agencije, ki 

vodijo postopke zaposlovanja tujcev delodajalce tudi opozorijo na predpise, ki jih morajo 

spoštovati. Eden izmed predpisov, ki ga delodajalci pogosto ne spoštujejo, je zagotovitev 

minimalnih standardov za nastanitev tujca. Predvsem v prevozniški in gradbeni dejavnosti 

delodajalci ne namenjajo veliko pozornosti nastanitvi tujcev in jim oddajo svoje stanovanje, 

kjer jim tudi prijavijo prebivališče. Inšpektorat za delo je v letu 2018 ugotovil dve kršitvi 

Pravilnika o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki pa velja le v primerih, 

ko za nastanitev tujcev poskrbi delodajalec sam (Ius-info 2019). Za kršenje Pravilnika o 

določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v RS (Uradni 

list RS, št 62/15), je zagrožena precej visoka denarna kazen in prepoved zaposlovanja tujcev. 

Pravilnik določa minimalne standarde, ki so sprejemljivi za nastanitev delavcev tujcev. V 

primeru kršitve tega pravilnika se oglobi delodajalec, zato predlagamo, da če delodajalec 

nima ustreznih prostorov za nastanitev delavcev, delavcem ne nudi nastanitve, temveč naj si 

jo delavci zagotovijo sami. V primeru, da inšpekcijski organ ugotovi kršitev tega pravilnika, 

lahko delodajalcu predpiše denarno kazen in prepoved zaposlovanja tujcev za dobo enega 

leta, kar pa je zelo huda kazen v primeru zaposlovanja tujcev v panogi prevozništva, ko 

delavci dejansko ne živijo na prijavljenem naslovu. 

3.1 Predpisi, ki posredno vplivajo na postopke zaposlovanja tujcev v RS 

Primer reševanja postopka izdaje, podaljšanja ali razveljavitve ED za prebivanje in delo 

poteka znotraj upravnega postopka. Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (v 

nadaljevanju ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 

82/13) morajo postopati državni in drugi upravni organi, kadar v upravnih zadevah 

neposredno uporabljajo predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 

posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. Z zakonom se podeli javno pooblastilo za 

vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah. Ko gre za vodenje postopka in odločanje 

v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti se javno pooblastilo 

podeli z odlokom sveta samoupravne lokalne skupnosti. Upravna zadeva je odločanje o 
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pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oz. druge stranke na področju 

upravnega prava. V primeru izdaje ED je ZRSZ oz. UE, kot organ državne uprave pristojen za 

reševanje upravnega postopka in mora upoštevati določbe ZUP. Sam postopek izdaje ED je 

upravno razmerje med tujcem in bodočim delodajalcem ter ZRSZ ali UE.  

Postopek pridobitve ED poteka kot upravni postopek (vročanje sklepa, poziv za dopolnitev 

vloge, odločbe o razveljavitvi enotnega dovoljenja, vabila na vročitev enotnega dovoljenja 

itd.). Za tujce, državljane BIH, ZRSZ se pošlje odločba o delovnem dovoljenju po ZUP na 

naslov delodajalca ali pooblaščenca v postopku (Plankar 2019). 

Pomembno je, da se priporočena pošiljka prevzame v določenem roku. V primeru, da pošiljke 

ni možno vročiti naslovniku, teče 15-dnevni rok za njen prevzem. Če pošiljka v 15 dneh ni 

prevzeta, se šteje, da je pošta vročena. Tak način vročitve vodi do zapletov v postopku. V 

primeru vročitve dokumenta tujcu, ki naj bi se zaposlil v RS in je sam vložil vlogo za izdajo 

oziroma podaljšanje ED (ni pooblastil druge osebe za vodenje in komunikacijo v postopku), 

oziroma njegovemu delodajalcu, ki se ukvarja s prevozništvom, je priporočeno pošto težko 

vročiti, saj tujec še ni v RS, njegov delodajalec pa večino svojega časa preživi zunaj 

pisarniških prostorov. Glede na dolgotrajnost postopkov izdaje dovoljenj bi bilo smiselno, da 

tujec predloži pooblastilo, kot je to določeno v 88. členu ZUP, s katerim pooblašča določeno 

agencijo, delodajalca ali osebo za vodenje postopka. Tujec pooblasti določeno osebo za 

vodenje postopka, saj ima pooblaščenec po navadi sedež v Sloveniji in razume slovenski 

jezik. Pošiljanje pošte na naslov v Sloveniji je bistveno hitrejše kot pošiljanje pošte na stalni 

naslov tujca. 

Prvi odstavek 62. člena ZUP določa, da je potrebno upravni postopek voditi v slovenskem 

jeziku. Vsa pisanja v postopku (vložitev vloge, pisanje odločb, sklepov, zapisnikov in uradnih 

zaznamkov …) potekajo v slovenščini. Ponovno poudarjamo, da je vlogo smotrno oddati prek 

pooblaščenca, ki obvlada slovenski jezik, ker je s tem tujcu prihranjena marsikatera 

nevšečnost zaradi nerazumevanja jezika. 

3.2 Spremembe zakonodaje, ki bodo vplivale na zaposlovanje tujcev v letu 2020 

V letu 2020 se po navedbah Tjaše Škedelj z Ministrstva za notranje zadeve (Tjaša Škedelj – 

MNZ, pismo avtorju, 3. september 2019) predvidevajo spremembe obeh zakonov, ki 

neposredno vplivata na zaposlovanje tujcev v RS. Predlog Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o tujcih je bil v mesecu novembru 2019 deležen prve obravnave Vlade 

RS. Po navedbah Tjaše Škedelj naj bi se sočasno s spremembami in dopolnitvami ZTuj-2 

spreminjal tudi ZZSDT, ki je bil deležen prve obravnave Vlade RS v začetku meseca 

decembra 2019. 
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Ključni razlog za pripravo predloga sprememb in dopolnitev zakona, je prenos direktive EU v 

nacionalni pravni red, in sicer Direktive 2016/801/EU z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop 

in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja 

pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih 

projektov in dela varušk (au pair) (Uradni list EU, št. L 132/21). V bistvu gre za novo t. i. 

prenovitveno direktivo, s katero se nadomeščata do sedaj dve veljavni direktivi, in sicer 

Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov 

tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali 

prostovoljnega dela (Uradni list EU, št. L 375/12) in Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. 

oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene 

znanstvenega raziskovanja (Uradni list EU, št. L 289/15). Spremembe zakona ne vplivajo na 

postopke zaposlovanja delavcev iz tretjih držav v panogi prevozništva, zato o njih ne bomo 

pisali.  

Ministrstvo za notranje zadeve je 27. novembra 2019 objavilo predlog Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki je trenutno v postopku prve obravnave na Vladi RS. 

Predlog spremembe se nanaša na 37.a člen ZTuj-2, in sicer se v prvem odstavku doda stavek, 

ki se glasi: »Pooblastilo tujca delodajalcu ni potrebno za vlaganje dopolnitev k prošnji za 

izdajo ali podaljšanje ED.« S spremembo, s katero delodajalec v postopku oddajanja dokazil v 

postopku dopolnitve prošenj za izdajo enotnega dovoljenja ne bo potreboval pooblastila tujca, 

se sledi namenu poenostavitve oziroma ekonomičnosti postopka izdaje ali podaljšanja enotnih 

dovoljenj za prebivanje in modre karte EU. Sprememba petega odstavka je potrebna, ker pri 

delu in zaposlovanju tujcev, ki prihajajo v RS iz držav Zahodnega Balkana, prihaja do 

sklepanja številnih mednarodnih in bilateralnih sporazumov, zaradi česar je potreben splošen 

zapis določbe, ki bo zajemal vse sklenjene sporazume s področja zaposlovanja in dela tujcev. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih uvaja še eno novost, ki jo bomo 

izpostavili, in sicer se spreminja peti odstavek 37.a člena ZTuj-2, ki se glasi: »Delovno 

dovoljenje, izdano na podlagi mednarodnega sporazuma, se v postopku po tem členu šteje kot 

soglasje  za izdajo ED.« Sprememba se bo nanašala na vse v prihodnosti sprejete mednarodne 

sporazume, vsa izdana delovna dovoljenja pa se bodo štela kot izdaja soglasja k izdaji ED. 

Kot lahko povzamemo, je bilo v času od osamosvojitve RS v letu 1991 do danes na področju 

zaposlovanja tujcev veliko sprememb zakonodaje. Menimo, da je zakonodaja na področju 

zaposlovanja tujcev zelo živa in bo tudi v prihodnje potrebno konstantno usklajevanje 

zakonodaje RS z zakonodajo EU. 
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4 PRISTOJNI ORGANI V POSTOPKIH ZAPOSLOVANJA TUJCEV 

ZRSZ in UE sta zagotovo najpomembnejši ustanovi, ki sodelujeta pri izdaji dovoljenj v 

postopku zaposlovanja tujcev v RS, vendar pa je v postopkih za dejansko zaposlitev tujca v 

prevozniški panogi prisotnih še vrsto drugih ustanov in institucij, ki sodelujejo pri 

usposabljanju tujega državljana za delovno mesto voznika. V nadaljevanju podamo pregled 

teh ustanov in njihovih vlog v postopku zaposlitve voznika tujca. 

V pristojnosti ZRSZ je izvajanje postopkov glede izdaje, podaljšanja in razveljavitve 

dovoljenj za sezonsko delo, podaje in umikom soglasij k ED, modri karti EU ali pisni 

odobritvi. Sama pisna odobritev je odločba, ki jo skladno z zakonom o urejanju vstopa in 

prebivanju tujcev, izda pristojni organ. Pisna odobritev dovoljuje tujcu, da v času veljavnosti 

ED ali modre karte EU zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu ali celo zamenja 

delodajalca, lahko pa se zaposli pri dveh ali več delodajalcih (ZRSZ 2019h). 

ZRSZ na zahtevo delodajalca, ki želi zaposliti tujca, v evidenci brezposelnih oseb preveri ali 

obstaja ustrezna brezposelna oseba in izda obvestilo o tem. Postopek za izdajo obvestila, o 

obstoju ustreznih brezposelnih oseb, se imenuje kontrola trga dela (ZRSZ 2019k). 

UE so pristojne za postopke izdaje ED. Za posameznika tujca je za izdajo in podaljšanje ED 

pristojna UE, na območju katere namerava tujec prebivati oz. prebiva. ED pa lahko izda in 

podaljšuje tudi UE, kjer je sedež delodajalca oz. kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost. ED 

je odločba, ki jo UE izda, soglasno z ZRSZ v obliki izkaznice dovoljenja za prebivanje. 

Poleg ED, ki ga za tujca izda UE, pa se tujec – voznik po prejemu ED ponovno vrne na UE, in 

to zaradi izdaje evropske kartice o vozniških kvalifikacijah, ki jo potrebuje na ozemlju EU. 

Njegova obstoječa kartica, ki je bila izdana v tretji državi, v Sloveniji oz. na ozemlju EU ni 

veljavna. 

Diplomatsko konzularno predstavništvo (v nadaljevanju DKP) je pristojno za urejanje 

nekaterih upravnih zadev, za katere postopki potekajo v RS. Tuji državljani na DKP ali 

konzulatu RS urejajo pridobitev vizumov in dovoljenj za prebivanje. Tujci lahko vlogo za 

izdajo ED vložijo neposredno na DKP v tujini. DKP vlogo pošlje v reševanje na UE v RS. 

Poleg sprejema vloge tujcu vzamejo tudi prstne odtise. Po izdaji in prejemu ED mu to izročijo 

na DKP osebno.  

GZS izdaja potrdila za voznike (velja samo za voznike tovornih vozil – tovornjakov, ne velja 

za voznike avtobusov), ki niso državljani EU. Potrdilo za voznike, ki niso državljani EU, se 

lahko izda na osnovi izdanega ED za prebivanje in delo (potrdilo o vloženi vlogi za 

podaljšanje ED ne zadošča za izdajo potrdila za voznika) ter na osnovi vozniškega dovoljenja 

z vpisano kodo 95 ali izdane izkaznice o vozniških kvalifikacijah ali  veljavnega spričevala, ki 

http://www.mzz.gov.si/si/vstop_in_prebivanje/
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potrjuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo, ali spričevala, ki potrjuje redno poklicno 

usposabljanje voznika (GZS 2019).  

Na GZS izdajajo tudi licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki so vezane na 

tovorno vozilo. Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 6/16 – UPB 

in 67/19) ureja pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga, in sicer v notranjem in 

mednarodnem cestnem prometu ter določa organe, ki so pristojni za izvajanje in nadzor nad 

izvajanjem tega zakona. Licenca je ustrezno dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali 

blaga v notranjem cestnem prometu. Licenca skupnosti pa je dovoljenje za opravljanje 

dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu. 

FURS izda potrdilo o davčni številki za tujca na osnovi vloge DR-02. Postopek pridobitve 

davčne številke za tujca je opisan v naslednjem poglavju.  

Banka tujcu odpre tekoči račun, na katerega bo prejemal izplačilo osebnega dohodka. Banke 

načeloma ne komplicirajo z odprtjem računa v primeru, ko ima tujec sklenjeno pogodbo o 

zaposlovanju in urejeno začasno prebivališče v RS. S temi dokazili tujec izkaže resen 

ekonomski namen za odprtje računa (Romana Jelen – vodja poslovalnice Addiko bank, pismo 

avtorju, 30. oktobra 2019). 

Cetis je podjetje, pri katerem se naroči tahografska kartica za podjetje in za voznika. Brez 

pravilno nameščenega tahografa in tahografske kartice se prevozov ne sme izvajati. Voznik, 

ki je sicer že pridobil ED in je že v delovnem razmerju mora pred začetkom opravljanja 

svojega dela pridobiti tahografsko kartico. Tahograf beleži prevožene kilometre in čas, ko 

delavec vozi. 

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) delodajalec prijavi delavca v 

zavarovanje z obrazcem M1 in posledično tujcu uredi zdravstveno zavarovanje, na osnovi 

katerega se mu izda zdravstvena izkaznica. Prijava v zavarovanje za zaposlene tujce je po 

1. septembru 2015 obvezna (ZZZS 2019). 

Analizirali smo vse pristojne organe, ki jih v postopkih pridobivanja potrdil in dokazil obišče 

tujec, ki se zaposli v RS na delovno mesto voznik v težnji za pridobitvijo dokazil, ki so pogoj 

za pričetek opravljanja dela v RS. Zaposlovanje tujcev v drugih gospodarskih panogah je 

verjetno manj zapleteno in posledično hitrejše, ker verjetno ne potrebujejo vseh opisanih 

potrdil in kartic, da lahko pričnejo z delom. Specifike poklica voznik so predvsem pridobitev 

potrdila za voznika tovornjaka za nedržavljane EU, ki ga pridobijo pri GZS, in tahografska 

kartica za voznika, pridobljena v Cetisu. Poleg opisanih postopkov je za voznike, ki jih 

delodajalec napoti na delo izven RS (opravljanje dela v mednarodnem cestnem prometu), 

potrebno pridobiti tudi A1 obrazec na podlagi 13. člena Uredbe ES št. 883/2004. Z 

omenjenim potrdilom lahko delavec, ki opravlja delo izven RS dokaže, da je tudi v času dela 

na območju zunaj RS vključen v obvezno zavarovanje v RS (e-VEM 2019a). 
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5 SPREMLJAJOČI POSTOPKI V POSTOPKU ZAPOSLITVE TUJEGA 

DRŽAVLJANA V PREVOZNIŠKI DEJAVNOSTI  

Zaposlitev tujca spremlja vrsta postopkov in dejanj, ki jih mora tujec opraviti pred in po 

pridobitvi delovnega oziroma enotnega dovoljenja. Za postopke, ki se nanašajo na 

pridobivanje dokumentacije pred dejansko zaposlitvijo tujca, je najbolje, da te postopke v 

imenu tujca spelje v ta namen pooblaščena oseba, ki se nahaja v Sloveniji. Tako se tujcu 

prihrani čas in stroške, ker mu za izvedbo teh postopkov ni treba bivati v Sloveniji. 

Predpostopki se nanašajo na pridobivanje dokumentov, ki jih tujec potrebuje za dejansko 

zaposlitev in jih lahko pridobi pred izdajo delovnega oziroma enotnega dovoljenja. Eno izmed 

takih potrdil je davčna številka za tujca. Davčno številko potrebujejo vsi tujci ne glede na to, v 

kateri panogi so zaposleni, pred prvim izplačilom osebnega dohodka v RS. 

5.1 Postopki, ki se lahko uredijo pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega dovoljenja 

Smotrno je določena potrdila pridobiti že pred postopkom zaposlitve tujega državljana. Ko se 

tujcu razloži, katere dokumente mora pridobiti in jih dostaviti osebi, ki bo vodila njegov 

postopek zaposlitve, je priporočljivo, da ob enkratnem zbiranjem potrdil pridobimo čim več 

dokazil, ki jih bomo potrebovali v celovitem postopku zaposlitve tujca. Tako se izognemo 

nepotrebni komunikaciji ter izgubi časa in stroškom (Anka Rode – ZRSZ, pismo avtorju, 24. 

oktobra 2019). 

5.1.1 Pridobitev davčne številke za tujca 

Pred začetkom postopka zaposlitve tujega državljana, naj si gre za tujca tretjih držav ali tujca 

iz EU, ki bo v RS dosegal obdavčljive dohodke, kar izplačilo osebnega dohodka predstavlja, 

je potrebno finančnemu uradu predložiti vlogo za vpis v davčni register (FURS 2019). Tujec 

davčne številke ne potrebuje za postopek zaposlitve, ampak jo potrebuje pred prvim 

izplačilom osebnega dohodka. 

Tuja fizična oseba mora za pridobitev davčne številke izpolniti obrazec DR-02 – Prijava za 

vpis fizične osebe v davčni register. Predloži ga lahko osebno na kateremkoli finančnem 

uradu ali pa za pridobitev davčne številke pooblasti podjetje, v katerem bo zaposlena, da v 

njenem imenu pridobi davčno številko. V primeru, ko se obrazec DR-02 oddaja po 

pooblaščencu, je poleg izpolnjenega obrazca DR-02 in kopije osebnega dokumenta treba 

vlogi priložiti še podpisano pooblastilo. 

Uslužbenci ZRSZ vlagateljem vlog za prvo izdajo delovnih dovoljenj svetujejo, da se davčna 

številka za tujca pridobi že pred ali ob hkratni oddaji vloge za  pridobitev delovnega oz. ED, 

ker je ta postopek relativno enostaven in ne zahteva veliko časa (Janez Horvat – ZRSZ, pismo 

avtorju, 7. november 2019). 
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5.1.2 Pridobitev številke EMŠO za tujca 

Ob zaposlitvi tujca, bodisi po Sporazumu ali iz ostalih tretjih držav, se matična številka določi 

v postopku izdaje delovnega ali enotnega dovoljenja. V primeru, ko slovenski delodajalec 

zaposluje državljane iz drugih držav članic, pa mora pridobiti EMŠO pred zaposlitvijo tujca. 

Za prijavo tujca v osebno zdravstveno zavarovanje z obrazcem M1 potrebujemo enotno 

matično številko občana, ki mora biti že določena. Po priporočilu ZZZS se za tujce iz držav 

članic priporoča pridobitev številke EMŠO pred postopkom zaposlitve. EMŠO izda ZZZS na 

osnovi pooblastila in kopije potnega lista tujca. Postopek je možno speljati prek elektronske 

pošte (Inge Šernek – ZZZS, pismo avtorju, 1 oktobra 2019). 

Po pridobitvi EMŠO številke in davčne številke se za postopek zaposlitve državljana članice 

EU potrebuje samo še sklenjena in podpisana pogodba o zaposlitvi. Za prijavo oz. zaposlitev 

tujca iz druge države članice EU se potrebujejo enaki podatki, kot za zaposlitev državljana 

RS. Pri zaposlitvi ostalih kategorij tujcev – tujcev iz tretjih držav postopek še zdaleč ni tako 

enostaven. 

5.1.3 Pridobitev dokazil, potrebnih za zaposlitev tujca iz tretjih držav 

Pred oddajo vloge za izdajo delovnega dovoljenja je za zagotovitev popolnosti omenjene 

vloge treba zagotoviti predvsem dokazila, opisana v nadaljevanju. Prvo vlogo za izdajo 

delovnega dovoljenja vlaga delodajalec na pristojni organ, ki je v primeru sprejema vloge za 

izdajo delovnega dovoljenja ZRSZ, kot je navedeno v 11. člen ZZSDT. 

Za izdajo ED moramo v skladu s 37. členom ZTuj-2 vlogi poleg standardnih dokazil 

predložiti predvsem pogodbo o zaposlitvi, ki jo moramo skleniti s tujcem, ki ga nameravamo 

zaposliti. Vlogi je potrebno priložiti tudi izjavo delodajalca, ali tujcu zagotavlja nastanitev ali 

ne. 

Za izdajo delovnega dovoljenja mora vlagatelj - delodajalec vlogi, poleg že omenjenih prilog, 

priložiti še podpisano izjavo o poslovanju skladno z drugim odstavkom 17. člena ZSSDT, ki 

določa, da mora delodajalec v primeru, da je registriran manj kot šest mesecev pred 

nameravano zaposlitvijo tujca, investirati najmanj 50.000 EUR v dejavnost, znotraj katere bo 

tujec opravljal delo.  

V primeru zaposlitve voznika avtobusa ali taksista oziroma voznika, ki na svojem delovnem 

mestu posluje s strankami na območju RS, je skladno s 14. členom ZJRS obvezno znanje 

slovenskega jezika. Obveznost zasebnega delodajalca je, da glede na predvideno pogosto 

komuniciranje s strankami in glede na zahtevnost jezikovnih stikov s strankami, določi za 

posamezno delovno mesto ustrezno stopnjo znanja slovenščine v objavi prostega delovnega 

mesta, za katerega se predvidevajo jezikovni stiki s strankami. Pri tem je potrebno izrecno 

navesti zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine. V primeru delodajalca, ki zaposluje tujce, ki 
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bodo razporejeni na delovno mesto, za katero se bo v skladu z omenjenim zakonom zahtevalo 

znanje slovenskega jezika, je pred postopkom oddaje vloge za izdajo dovoljenja potrebno 

preveriti, ali tujec ustreza zahtevanim delovnim pogojem, ki so potrebna za zasedbo 

delovnega mesta.  

Glede na našteta dokazila, ki jih moramo priložiti vlogi za delovno dovoljenje in vlogi za 

izdajo ED, lahko opazimo, da gre za podvajanje istih dokazil. Menimo, da se v primeru 

zaposlovanja tujca po Sporazumu postopki podvajajo in bi bilo smotrno pripraviti 

poenostavljene obrazce za izdajo ED v primeru zaposlitve državljana BiH (in Srbije). 

5.2 Postopki, ki jih je treba urediti po prihodu tujca v RS 

Ko tujec pridobi ED za prebivanje in delo, lahko vstopi v RS in postopek zaposlitve se lahko 

prične. Delodajalec ga prijavi v socialno zdravstveno zavarovanje z obrazcem M-1 – Prijava 

podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za 

starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti. Delodajalec je dolžan izročiti 

novo zaposlenemu tujcu obrazec M-1. To določa 2. odstavek 11. člena ZDR-1. 

Po sklenitvi delovnega razmerja – podpis pogodbe o zaposlitvi in prijavi v zdravstveno 

zavarovanje, ki ga za novo zaposlenega tujca opravi delodajalec, zaposlenega delavca čakajo 

nadaljnji postopki, ki jih mora urediti. 

5.2.1 Prijava začasnega prebivališča 

Tujec iz tretjih držav mora po prihodu v RS prijaviti začasno prebivališče, kot to določa 10. 

člen Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1, Uradni list RS, št. 52/16). V primeru zaposlitve 

državljana iz tretjih držav je delodajalec moral že k vlogi za izdajo ED priložiti izjavo, v 

kateri se je moral opredeliti, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne. Če je bilo v vlogi 

obkroženo, da delodajalec zagotavlja nastanitev, se tujec prijavi na naslovu, ki mu ga je 

zagotovil delodajalec. V primeru, da delodajalec ne zagotavlja nastanitve, pa mora tujec sam 

poiskati ustrezno nastanitev in z najemodajalcem skleniti pogodbo o najemu. Dokazilo o 

lastništvu oziroma solastništvu, najemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oz. solastnikov 

stanovanja oziroma stanodajalca, se šteje kot dokazilo o pravici do prebivanja na navedenem 

naslovu.  Pri tem soglasja lastnika ni potrebno overjati. Pogodbo o najemu, ki dokazuje 

pravico do prebivanja, mora tujec priložiti vlogi za prijavo začasnega bivališča. Vloge za 

prijavo začasnega prebivališča se obravnavajo na UE. 

Prijavo prebivališča mora tujec opraviti v osmih dneh po prihodu v RS oziroma v osmih dneh 

po prejemu dovoljenja. Po veljavni zakonodaji se tujcu, ki želi prijaviti začasno prebivališče v 

RS, zaradi zaposlitve ali dela, lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če ima izpolnjene 

določene pogoje (poseduje delovno dovoljenje oz. drugo potrebno dovoljenje po zakonu, ki 
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ureja zaposlovanje in delo tujcev), ali izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje posamezne 

dejavnosti določajo zakoni in drugi predpisi RS. Dovoljenje za začasno prebivanje se tujcem 

izda za prvo prebivanje v RS, in sicer za čas, za katerega velja delovno oz. drugo ustrezno 

dovoljenje, vendar največ za dobo 12 mesecev (MNZ 2019a). 

Tujcu iz druge države članice ni treba prijaviti začasnega prebivališča takoj po vstopu v RS. 

Državljani EU ob vstopu v RS ne potrebujejo vizuma ali dovoljenja za prebivanje. Državljani 

EU lahko v Slovenijo vstopijo z veljavnim osebnim dokumentom, ne glede na razlog vstopa v 

državo ali prebivanja v njej (zaradi zaposlitve, študija, samozaposlitve, preselitve, ipd.). V RS 

lahko prebivajo tri mesece, brez prijave prebivanja. V kolikor se odločijo, da bodo v RS 

prebivali dlje od treh mesecev, morajo pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja, 

pri UE, kjer prebivajo, pridobiti potrdilo o prijavi prebivanja. Za pridobitev potrdila o prijavi 

prebivanja lahko zaprosijo tudi takoj po vstopu v RS (MNZ 2019b). 

ZPPreb-1 v 10. členu določa, da je posameznik dolžan prijaviti začasno prebivališče v osmih 

dneh od dneva začasne naselitve. Prijava začasnega prebivališča je pogojena z dejanskim 

prebivanjem na naslovu, ki ga posameznik prijavlja. Problem v prevozniški dejavnosti se 

pojavi, ker delodajalec svoje zaposlene delavce (tujce, ki so v RS prišli zaradi zaposlitve in v 

RS še nimajo svojih družinskih članov) napotuje na delo v tujino. V primeru zaposlitve v 

panogi prevozništva in dela v mednarodnem tovornem prometu, so ti delavci lahko odsotni 

tudi po več mesecev. V tem primeru je dejansko prebivanje na začasnem naslovu v nasprotju 

z določbami ZPPreb-1. Iz tega sledi, da vozniki zaposleni v mednarodnem prometu, ki v RS 

ne prebivajo, prijavne obveznosti nimajo. 

Fiktivne prijave začasnih prebivališč na naslovih v RS, ki bi jih opravičevala možnost 

uveljavljanja drugih pravic pa so v skladu z ZPPreb-1 nedopustne. ZPPreb-1 torej preprečuje 

fiktivne prijave prebivališč, ki se v primeru zaposlovanja tujcev v RS masovno dogajajo, saj 

so vozniki, ki so zaposleni v dejavnosti mednarodnega cestnega prometa napoteni na delo v 

tujino in ne prebivajo na prijavljenih naslovih. UE lahko namreč ob zaznavi, da se na 

določenem zasebnem naslovu masovno prijavljajo tujci, uvede postopek preverjanja 

resničnosti podatkov prijave po 18. oz. 20. členu ZPPreb-1. V primeru, da tujec v RS ne more 

prijaviti začasnega prebivališča, so mu s tem kratene tudi nekatere druge pravice, kot so: 

onemogočeno združevanje družine, pridobitev stalnega dovoljenja za prebivanje in delo, 

odpiranje bančnega računa v RS, ne morejo skleniti naročniškega razmerja z mobilnim 

operaterjem itd. 
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5.2.2 Pridobitev potrebnih dokumentov in dokazil za nastop dela – velja za voznike  

Tujec lahko po prijavi začasnega prebivališča odpre bančni račun pri katerikoli banki v RS, na 

katerega bo dobival plačo. Banka bančnega računa ne odpre tujcu, ki nima prijavljenega 

začasnega prebivališča v RS (vodja poslovalnice SKB, Addiko in Abanka, pismo avtorju, 

novembra 2019). Bančni račun mora biti odprt pred prvim izplačilom osebnega dohodka v 

RS.  

Prav tako zakonodaja v 28. členu ZDR-1 določa, da mora delodajalec, na svoje stroške 

napotiti kandidata na predhodni zdravstveni pregled, zaradi ugotovitve kandidatove 

zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela in to skladno z zakonskimi določbami o varnosti in 

zdravju pri delu. Za voznike je določeno, da morajo poleg predhodnega zdravstvenega 

pregleda, ki je obvezen za vse nove zaposlitve, opraviti tudi zdravniški pregled in psihološko 

ocenitev zdravstvenega stanja. Vse navedene stroške zdravstvenih pregledov mora kriti 

delodajalec. 

Po prijavi začasnega prebivališča mora tujec iz tretjih držav pridobiti tudi kartico – izkaznico 

o vozniških kvalifikacijah, ki jo pridobi na UE. Izkaznico mu pošljejo na naslov, ki ga je 

prijavil kot začasni naslov v RS. Pridobitev te kartice ni potrebna oziroma ni možna za tujca 

iz EU, njegova evropska kartica velja tudi v RS. Vsi tujci, ki v RS pridejo zaradi zaposlitve 

kot vozniki, morajo zaprositi tudi za tahografsko kartico za voznika. Ta kartica omogoča 

beleženje delovnega časa in počitkov. Tujec, ki se je v RS zaposlil kot voznik tovornega 

vozila, mora poleg vseh naštetih potrdil in izkaznic pridobiti tudi potrdilo za voznika, to je 

licenca za posameznika. Za to potrdilo lahko zaprosi šele, ko je že prijavljen v socialno 

zavarovanje pri ZZZS. Prošnja za izdajo potrdila za voznika se naslovi na GZS, ki rešuje te 

vloge.  

Glede na navedeno je za tujca prijava začasnega prebivališča zelo pomembna. Brez prijave 

začasnega prebivališča tujec ne more opravljati svojega dela, zaradi katerega je prišel v RS, 

ker je marsikatero potrdilo, ki ga potrebuje za pričetek opravljanja svojega dela pogojeno s 

prijavo začasnega prebivališča. Poudariti pa je treba, sploh v primeru poklica voznika, da so 

delavci vozniki zelo malo časa prisotni na navedenem začasnem naslovu in je začasni naslov 

le nujno zlo, ki ga morajo prijaviti zaradi nadaljnjih postopkov, da pridobijo vse potrebne 

dokumente za opravljanje dela in da lahko v RS odprejo bančni račun na katerega bodo 

prejemali svoj osebni dohodek. Problem lahko nastane v primeru, ko tujec dobi priporočeno 

pošto na začasni naslov, ki ga je prijavil v RS, njega pa dejansko po več mesecev ni na tem 

naslovu. Priporočena pošiljka se po 15 dneh šteje za vročeno po ZUP.  

V izogib zamujeni pošti uslužbenci, na pristojnem organu za sprejem vlog (ZRSZ) za izdajo 

dovoljenj priporočajo, da delavci naročajo listine, ki jih potrebujejo osebno oz. naročijo 

njihovo dostavo na naslov podjetja, v katerem so zaposleni. To lahko uredijo s pravilno 

podanim in izpolnjenim pooblastilom za vročanje v ta namen. 
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Obrazec A1 naroči prevozniško podjetje ali katerokoli drugo slovensko podjetje za delavca, ki 

je v RS prijavil začasno prebivališče in ki ga želi napotiti v drugo državo članico EU, EGP ali 

na ozemlje Švicarske konfederacije. Z obrazcem A-1 delavec v tujini dokazuje, da je tudi v 

času dela na območju druge države članice, vključen v obvezno zavarovanje v RS. Potrdilo 

A1 za voznike se naroča na osnovi 13. člena Uredbe ES, št. 883/2004 in ga je mogoče  

pridobiti za obdobje naslednjih 12 mesecev. 

Tujci drugih držav članic ne morejo pridobiti obrazca A1, če niso prijavili prebivališča v RS. 

Ti delavci lahko obrazec A1 pridobijo v državi članici, v kateri imajo prijavljeno prebivališče. 

V praksi se je zgodilo, da za voznika, ki smo ga zaposlili, državljana druge države članice 

(Bolgarije) v Sloveniji nismo mogli pridobiti obrazca A1, zato smo se za pomoč in pojasnilo 

obrnili na pristojni urad ZZZS OE Maribor, kjer izdajajo obrazce A1 za vse prejete vloge iz 

vse Slovenije. 

»Voznik, za katerega ste zaprosili za izdajo obrazca A1, nima prebivališča v Sloveniji, zato 

mu obrazca ne moremo izdati, saj gre za državljana EU. V primeru, da si voznik uredi začasni 

ali stalni naslov v RS ali da vam organ, kjer ima voznik stalno prebivališče (Bolgarija), izda 

potrdilo, da smo pristojni za izdajo obrazca v Sloveniji, obrazec A1 lahko izdamo,« pojasnjuje 

Tamara Frešer, referentka na ZZZS OE Maribor (Tamara Frešer, pismo avtorju, 31. julij 

2019). 

Vsak evropski državljan, ki pride v RS z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica 

ali potni list), lahko tri mesece od dneva vstopa v državo prebiva na območju RS brez prijave 

prebivanja. V kolikor se državljan EU odloči, da bo na območju RS prebival dlje kot tri 

mesece, mora še pred pretekom trimesečnega dovoljenega roka za prebivanje brez prijave pri 

UE (na območju katere prebiva), prijaviti prebivanje (MNZ 2019b). 

Po pridobitvi vseh naštetih dokazil in izkaznic je delavec voznik pripravljen za opravljanje 

dela, za katero smo ga zaposlili. Postopki pridobivanja dokazil in potrebnih izkaznic so 

dolgotrajni. Delodajalci, ki zaposlijo tujca voznika, morajo po prijavi delavca v socialno 

zdravstveno zavarovanje z obrazcem M-1 počakati še vsaj 14 dni, da tujec pridobi vsa 

potrebna dokazila, ki mu dovoljujejo opravljanje poklica, za katerega se je v RS zaposlil. 
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6 ANALIZA POSTOPKOV ZAPOSLOVANJA TUJCEV V PRAKSI  

Po vstopu RS v EU v Sloveniji tujce za potrebe vodenja postopkov zaposlovanja delimo v tri 

kategorije: tujci, ki so državljani katerekoli države članice EU, tujci, ki prihajajo iz tretjih 

držav, razen tujcev iz BiH in Srbije, in kot posebnost tujci iz BiH ter po 1. septembru 2019 še 

državljani Republike Srbije.  

Pred vstopom RS v EU smo vse državljane, ki niso bili državljani RS, obravnavali v 

postopkih zaposlovanja kot tujce. Vsi postopki zaposlovanja tujcev so bili poenoteni, med 

tujci različnih držav ni bilo nikakršnih razlik. 

Trenutno veljaven ZTuj-2 (Uradni list RS, št. 1/18 – UPB, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US)  

navaja, da je tujec vsakdo, ki nima državljanstva RS. Državljan EU je tujec z državljanstvom 

druge države članice EU, tretja država pa je vsaka država, ki ni članica EU.  

Za namen proučevanja postopkov zaposlovanja tujcev v magistrski nalogi tujce delimo na 

državljane EU, državljane tretjih držav in v okviru tretjih držav državljane nadalje delimo na 

državljane BiH in državljane Republike Srbije ter državljane iz ostalih tretjih držav. 

Zaposlovanje državljana BiH se vodi po posebnem postopku. Postopek opredeljuje Zakon o 

ratifikaciji Sporazuma BRSZT, ki je bil sprejet v letu 2013. 

Namen magistrske naloge je podrobno ponazoriti zaposlitev voznika tujca po vseh treh 

postopkih, ki jih delimo na: 

– zaposlitev tujca iz tretjih držav – BiH (in Srbije, ki zaradi pomanjkanja praktičnih 

primerov ni predmet magistrske naloge), 

– zaposlitev tujca iz tretjih držav, razen BiH in Srbije,  

– zaposlitev tujca iz EU oziroma območja EGP. 

6.1 Postopek zaposlitve tujca iz tretje države – BiH 

Zaposlovanje državljanov BiH je v Sloveniji od 1. marca 2013 mogoče le na osnovi 

Sporazuma BBHZD med obema državama, ki podrobno ureja pogoje in postopke 

zaposlovanja. 

Na osnovi Sporazuma BBHZD o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji, še vedno 

potrebujemo delovno dovoljenje, ki ga izda ZRSZ. Tovrstno delovno dovoljenje se šteje kot 

soglasje k ED.  

Zaposlitev državljana BiH je bila do 1. septembra 2019 edini postopek zaposlovanja tujcev, ki 

se je vodil kot dvojni postopek, saj je bilo za zaposlitev tujca iz BiH najprej treba zaprositi za 

izdajo delovnega dovoljenja na ZRSZ, nato pa, ko je bilo delovno dovoljenje s strani ZRSZ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0408
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2761
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izdano, oddati še vlogo na UE za izdajo ED. Izdano delovno dovoljenje se šteje kot soglasje k 

izdaji ED. 

Vsi ostali postopki za zaposlitev tujcev iz tretjih držav se vlagajo neposredno na UE. UE nato 

po uradni dolžnosti pridobi potrebna soglasja za izdajo ED. Za soglasje se šteje potrdilo o 

izpolnjevanju pogojev, ki so določeni v ZZSDT, ki ga na zahtevo UE poda ZRSZ k ED 

oziroma modri karti EU ali tudi pisni odobritvi za konkreten namen zaposlitve ali dela. 

6.1.1 Predhodni postopek posredovanja delavcev iz BiH (predpostavka, da izbrani poklic 

ni na deficitarni listi poklicev, kot je voznik tovornjaka) 

Postopek izbire delavca migranta iz BiH se prične na pobudo delodajalca, ki pri ZRSZ prijavi 

prosto delovno mesto na ustreznem obrazcu (PDM-KTD – Sporočilo o prostem delovnem 

mestu – kontrola trga dela). Z vlogo obrazca PDM-KTD ZRSZ preveri, ali v evidenci 

brezposelnih oseb morda obstaja ustrezni slovenski kandidat za zaposlitev. V primeru, da bi v 

evidenci brezposelnih oseb obstajal ustrezen slovenski kandidat, ZRSZ zavrne prošnjo za 

zaposlitev delavca tujca, saj imajo državljani RS prednost pri zaposlovanju. Postopek iskanja 

kandidatov se nadaljuje na slovenskem trgu dela z oddajo obrazca PDM-1, delodajalec pa 

mora zaposliti kandidata, ki je prijavljen na slovenskem ZRSZ (ZRSZ 2019l). 

V primeru, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih slovenskih kandidatov, ZRSZ izda 

pisno obvestilo o tem, da v evidenci ne obstajajo ustrezni slovenski državljani oziroma z  

slovenskimi državljani izenačene brezposelne osebe. Na ZRSZ poudarjajo, da mora 

delodajalec ob izpolnjevanju obrazca PDM-KTD obvezno v celoti izpolniti rubriko št. 3, ki se 

nanaša na delavca, ki prihaja v RS na osnovi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju (ZRSZ 

2019i).  

ZRSZ opozarja, da se ob izpolnjevanju obrazca PDM-KTD vpišejo vsi pogoji, ki jih za 

zasedbo delovnega mesta zahteva delodajalec. V primeru zaposlovanja tujcev voznikov se 

postopki v večini primerov vodijo za že znane kandidate iz tretjih držav. To je potrebno na 

obrazcu ustrezno označiti (ZRSZ 2019i).  

ZRSZ bo glede na podatke, ki jih delodajalec vnese v obrazec PDM-KTD, preveril, ali 

vnaprej izbrani kandidat izpolnjuje vse navedene pogoje. ZRSZ med drugim preveri tudi 

(ZRSZ 2018):   

– druge pogoje za novo zaposlitev tujca (skladno s 17. členom ZZSDT), 

– od FURS pridobi podatek o poravnanih davčnih obveznostih delodajalca, 

– pozove delodajalca, da posreduje manjkajoče podatke (o nastanitvi, predhodnih 

razgovorih, idr.) . 

Ko so vsi našteti zahtevani pogoji predhodnega postopka izpolnjeni, ZRSZ pripravi 

dokument, ki se imenuje »Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu« in ga 
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po elektronski pošti pošlje Agenciji za delo in zaposlovanje BiH (v nadaljevanju ARZ-

BiH). Zavod sočasno obvesti vlagatelja prostega delovnega mesta (PDM), da je njegovo 

prošnjo za posredovanje kandidatov iz BiH posredoval na ARZ-BiH, ki bo 

vlagatelju posredovala seznam kandidatov oz. podatke o kraju in času razgovorov s kandidati, 

če delodajalec nima že izbranega kandidata. V primeru, da gre za zaposlitev že vnaprej 

znanega kandidata, se to v obrazcu PDM-KTD označi. Tako ZRSZ ve, da ima delodajalec 

kandidata že izbranega, in obvesti ARZ-BiH, da delodajalca pozove, da jim pošlje podatke o 

izbranem kandidatu v BiH. ARZ-BiH v postopku preverjanja kandidata zahteva naslednja 

dokazila (Husein Terzić – ARH-BiH, pismo avtorju, 27. junija 2019): 

– potrdilo, da je kandidat prijavljen na ARZ-BiH, 

– številko telefona, na kateri je izbrani kandidat dosegljiv, 

– višino osebnega dohodka, ki naj bi ga prejemal ob novi zaposlitvi, 

– obdobje, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi, 

– kopijo osebnega dokumenta, 

– podpisano pogodbo o zaposlitvi, 

– vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta (delovna doba, potrdilo 

o končani stopnji izobrazbe, potrdilo o pridobljenih kvalifikacijah, vozniško dovoljenje). 

Delodajalec mora po navodilih referenta ARZ-BIH pripraviti vso dokumentacijo in jo po 

elektronski pošti poslati v nadaljnjo obravnavo. ARZ-BIH preveri poslana potrdila in v roku 

treh dni obvesti ZRSZ, ali kandidat izpolnjuje vse pogoje. Ta postopek je relativno kratek v 

primerjavi z ostalimi postopki. 

V primeru, da delodajalec ne pošlje popolne vloge na ARZ-BIH, ga ta pozove, da ponovno 

pošlje popolno vlogo. ARZ-BIH ne obvešča delodajalca, kaj je treba dopolniti, tako da v 

primeru, da npr. manjka potrdilo o izobrazbi, zavrne celotno vlogo. Poziv za ponovno 

predložitev mora biti opravljen v roku treh dni, v nasprotnem primeru vlogo v celoti zavrnejo. 

Po prejetem obvestilu, ki ga izda ARZ-BIH po elektronski pošti, da je kandidat ustrezen, 

ZRSZ vlogo KTD-PDM prekvalificira v PDM-1. ZRSZ potem nadaljuje postopek izdaje 

ustreznega delovnega dovoljenja, in sicer takoj po prejemu potrjene dokumentacije iz ARZ 

BIH, tako da je smotrno, da se obrazec TUJ-BIH-1 vloži takoj, ko dobimo potrdilo ZRSZ, da 

na domačem trgu ni ustreznih domačih kandidatov.  

V magistrski nalogi obravnavamo zaposlovanje voznikov, zato ponovno izpostavimo, da tega 

kadra v Sloveniji ni, kar z drugimi besedami pomeni, da je poklic voznika deficitarni poklic. 

ZRSZ v primeru zaposlovanja voznikov - tujcev, vloge za prvo zaposlitev obravnava 

prednostno, če je le vloga ustrezno označena. Navedli so (Janez Horvat - ZRSZ, pismo 

avtorju, 20. november 2019) da so delodajalci, ki zaposlujejo delavce voznike, že tako v 

podrejenem položaju, ker primernih delavcev v RS za zaposlitev ni, postopki za izdajo 

dovoljenj pa so dolgotrajni. Zaposlovanje voznika je eden redkih postopkov, ki po pridobitvi 
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delovnega in enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, zaposleni še ne sme pričeti z 

opravljanjem svojega dela. Vozniki morajo po pridobitvi dovoljenja za prebivanje in delo 

pridobiti še naslednja potrdila: tahografsko kartico za voznika, potrdilo za voznike tovornih 

vozil v primeru zaposlitve nedržavljana EU in evropsko kartico voznika. 

Poklic voznika se glede pogoja preverjanja trga dela razlikuje med voznikom avtobusa in 

voznikom tovornjaka (vlačilca). V primeru, da podjetje zaposluje voznika tovornjaka, 

preverjanje trga dela ni potrebno, saj je voznik tovornjaka uvrščen na seznam deficitarnih 

poklicev, za katere se kontrola trga dela ne izvaja. Voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev v 

Sloveniji ni. Ta izjema od preverjanja trga dela je zapisana v 8. točki 17. člena ZZSDT in se 

glasi takole: 

Minister, pristojen za delo, lahko na podlagi ugotovitve, da zaposlovanje tujcev ne bo škodljivo 

vplivalo na trg dela, ob upoštevanju stanja brezposelnosti, strukture zaposlovanja in regionalnih 

potreb za odpiranje novih delovnih mest v okviru posameznih gospodarskih panog, s soglasjem 

socialnih partnerjev določi poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni 

odobritvi za namen zaposlitve poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja o obstoju ustreznega 

kandidata, prijavljenega na ZRSZ. 

Voznik težkih tovornjakov in vlačilcev ni edini deficitarni poklic v Sloveniji. Med deficitarne 

poklice v RS po Uredbi o standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10) 

sodijo tudi drugi poklici, za katere prav tako ni potrebna predložitev obrazca PDM-KTD pred 

oddajo vloge za izdajo dovoljenja. 

Ne glede na zgornje navedbe, da v primeru zaposlitve tujca na delovno mesto, ki je glede na 

Uredbo o standardni klasifikaciji poklicev 2018 uvrščeno na seznam deficitarnih poklicev, pa 

se za zaposlitev delavcev, ki prihajajo iz BiH, na podlagi Sporazuma vedno predloži 

obrazec PDM-KTD. Le na podlagi predloženega obrazca se  lahko prične predhodni postopek 

preverjanja pogojev za posredovanje delavcev po Sporazumu BBHZD (ZRSZ 2019k). 

6.1.2 Postopek izdaje delovnih dovoljenj po Sporazumu pri zaposlovanju državljanov iz 

BiH 

Od 1. marca 2013, ko sta se začela izvajati Sporazum BBHZD in Sporazum o spremembah in 

dopolnitvah Sporazuma - BBHZD-A (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.6/17, ki se 

uporablja od 1. novembra 2017), se novo zaposlovanje državljanov BiH v Sloveniji praviloma 

ureja na osnovi Sporazuma BBHZD-A (razen izjem, določenih v Sporazumu). 

V sporazumu so določeni pogoji in postopki zaposlovanja državljanov BiH za izdajo 

dovoljenja, ki omogoča zaposlitev delavcev iz BiH v Sloveniji. Skladno s Sporazumom 

BBHZD je novo zaposlovanje delavcev (iz BiH), možno samo s predhodnim sodelovanjem 

ARZ-BiH, ki na osnovi vložene potrebe po delavcih izbere ustrezne kandidate in jih posreduje 

delodajalcu, da opravi dokončni izbor. V primeru, ko so kandidati že vnaprej znani (t. i. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2661
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poimenske zaposlitve), ARZ-BiH preveri, ali izbrani kandidati izpolnjujejo zahtevane 

pogoje kot tudi, ali so pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev (Moje delo.com 2019).  

V Sporazumu so določene izjeme za delavce, za katere Sporazum ne velja. Te izjeme se 

nanašajo na:  

– sezonske zaposlitve delavcev, 

– zastopnike ali samostojne podjetnike posameznike v svoji gospodarski družbi, 

– zaposlene oziroma delavce, ki prostovoljno delajo zaradi usposabljanja in 

izpopolnjevanja (na področju medicine), 

– osebe, ki imajo v RS že veljavno dovoljenje za stalno prebivanje oziroma dovoljenje za 

prebivanje na podlagi združevanja družine ali na osnovi zakona, ki ureja mednarodno 

zaščito, 

– osebe, ki imajo priznan status raziskovalca, 

– osebe, ki so zaključile visoko šolanje v Sloveniji in izpolnile pogoj za pridobitev 

osebnega delovnega dovoljenja, 

– osebe, ki so v Sloveniji zaradi visokokvalificirane zaposlitve,  

– vlagatelje vlog za pridobitev modre karte. 

Pogoji za zaposlitev državljana po Sporazumu BBHZD, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, 

so naslednji: kandidati, ki se prijavijo za zaposlitev, morajo imeti status brezposelnih 

oseb pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v BiH (ARZ-BiH), kandidati morajo biti 

polnoletni, na trgu dela v Sloveniji ne smejo obstajati ustrezni domači kandidati za zasedbo 

delovnega mesta, kar se preverja z vlogo PDM-KTD pri ZRSZ, in delodajalec mora 

izpolnjevati zakonske pogoje za zaposlitev tujca, ki so opredeljeni v 17. členu ZZSDT. 

Zakonske določbe, ki se preverjajo za podajo soglasja za zaposlitev, opredeljuje 17. člen 

ZZSDT, ki se glasi: 

– v evidenci brezposelnih oseb ne sme biti ustrezne domače brezposelne osebe, 

– delodajalec mora biti ustrezno registriran oz. vpisan v poslovni register za opravljanje 

dejavnosti, v okviru katere bo zaposloval tujce, 

– delodajalec ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja, 

– delodajalec mora aktivno poslovati (za aktivno poslovanje se šteje, da je imel delodajalec 

mesečne prilive iz opravljanja dejavnosti v višini 10.000 EUR na transakcijski račun 

zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge za zaposlitev tujca ali, da ima že zaposlenega 

delavca za polni delovni čas vsaj šest mesecev pred nameravano zaposlitvijo tujca), 

– da je delodajalec predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega 

razmerja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti, 

– da ni predpisana kvota iz 41. člena ZZSDT, 

– da delodajalec pripravi pogodbo o zaposlitvi skladno z določbami tega zakona. 
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17. člen ZZSDT tudi navaja, da delodajalec, ki je registriran oziroma vpisan v poslovni 

register manj kot šest mesecev, ne izpolnjuje pogojev za zaposlitev tujcev iz tretjih držav, 

razen če je pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja k zaposlitvi vložil najmanj 50.000 EUR v 

dejavnost, znotraj katere bo tujec opravljal delo. 

Vloga za izdajo dovoljenja po Sporazumu BBHZD se odda pri ZRSZ na obrazcu TUJ-BIH-1. 

Vlogo vloži delodajalec z vsemi potrebnimi prilogami. Poleg potrebnih prilog, ki so 

specificirane na obrazcu, je vlogi treba priložiti tudi: pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani 

delodajalca in delavca, ki mora biti sklenjena najmanj za eno leto, na kar je opozorilo tudi 

Višje delovno in socialno sodišče v svojem sklepu št. Pdp 73/2016 z dne 19. 5. 2016, ko je 

odločilo, da je pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena na osnovi omenjenega Sporazuma 

BBHZD, samo za krajše obdobje od enega leta, v tem delu (določbe trajanja pogodbe o 

zaposlitvi) nična, saj je v nasprotju s prisilnim predpisom. Spreminjanje pogodbe o zaposlitvi, 

potem ko je bilo na osnovi predložene pogodbe izdano delovno in bivalno dovoljenje, ki se 

nanaša na pogodbo, ki je bila priložena vlogi za delovno dovoljenje, ni dovoljeno. Potrdilo o 

znanju slovenskega jezika v primeru zaposlitve voznika avtobusa se skladno s 14. členom 

ZJRS zahteva za vse tujce, ki imajo zaradi opravljanja svojega dela stik s strankami. 

Kot znanje slovenščine se izrecno zahteva dokazilo v obliki certifikata oziroma tečaja. Izjava 

delodajalca, da je delavca preizkusil v znanju slovenskega jezika, ali izjava, da se bo tujec 

šele vključil v tečaj, ne velja (Mojca Marini - ZRSZ, pismo avtorju, 19. julija 2019). 

6.1.3 Pridobitev delovnega dovoljenja po Sporazumu 

Dovoljenje po Sporazumu se izda na vlogo delodajalca in velja 36 mesecev. Delavec migrant 

ima po preteku 12 mesecev zaposlitve prost dostop na trg dela (kot osebno delovno 

dovoljenje), to pa pomeni, da lahko po 12 mesecih neprekinjene zaposlitve pri delodajalcu, ki 

je zanj pridobil dovoljenje po Sporazumu, delodajalca zamenja. Dovoljenje se izda v dveh 

izvodih, enega obdrži delodajalec, drugi pa se izroči tujcu migrantu po prihodu v RS. 

V kolikor delavcu, ki je na osnovi Sporazuma BBHZD prišel na delo v Slovenijo, preneha 

delovno razmerje v prvem letu zaposlitve, se delovno dovoljenje razveljavi. Seveda, obstajajo 

tudi izjeme, ko delovno razmerje preneha v prvem letu zaposlitve, pa delovno dovoljenje še 

vedno velja. Med te izjeme sodi izredna odpoved delovnega razmerja na strani delodajalca ali 

pa, če delavec v roku 1 meseca od prenehanja delovnega razmerja, sklene novo pogodbo o 

zaposlitvi pri drugem delodajalcu za enako delovno mesto. Izjeme se presojajo za vsak primer 

posebej. 
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6.1.4 Podaljšanje dovoljenja po Sporazumu 

Dovoljenje po Sporazumu se lahko podaljša, in sicer še pred iztekom, tako da delavec iz BiH 

oz. njegov delodajalec po pooblastilu zaprosi za njegovo podaljšanje. Vlogo za podaljšanje 

dovoljenja po Sporazumu lahko vloži delavec iz BiH pri ZRSZ na obrazcu TUJ-BIH 2. Pri 

tem je potrebno obrazcu priložiti podpisano pogodbo o zaposlitvi ter potrdilo o plačilu takse 

za izdajo delovnega dovoljenja. Dovoljenje se načeloma podaljša z dobo veljavnosti 36 

mesecev v kolikor je delavec zaposlen in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še za vsaj 12 

mesecev (ZRSZ 2019m). 

6.1.5 Postopek pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo  

Ko gre za zaposlovanje tujcev po Sporazumu se po prejemu delovnega dovoljenja, ki ga je 

izdal ZRSZ, lahko prične drugi postopek, to je postopek za izdajo ED, ki ga predpisuje  

37. člen ZTuj-2. Vloga za izdajo ED se vloži pri UE v RS. 

Tujcu, ki želi prebivati v RS zaradi zaposlitve ali dela, se lahko izda ED za prebivanje in delo, 

v kolikor ZRSZ skladno z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k 

izdaji ED in v kolikor ne obstajajo zavrnitveni razlogi za izdajo. To določa drugi odstavek 37. 

člena ZTuj-2, tretji odstavek 37. člena ZTuj-2 pa navaja, da se tujcu izda prvo ED za čas 

veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne za daljše obdobje od 12 mesecev.  

Tujec ima v skladu s četrtim odstavkom 37. člena Ztuj-2 pravico, v času veljavnosti ED 

zamenjati delovno mesto pri istem delodajalcu oz. zamenjati delodajalca ali se hkrati zaposliti 

pri več delodajalcih na osnovi pisne odobritve, za katero zaprosi na UE. UE na prošnjo tujca 

ali njegovega delodajalca izda pisno odobritev o zamenjavi delovnega mesta pri istem 

delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih v kolikor ZRSZ 

izda pozitivno mnenje k pisni odobritvi. ZRSZ mora podati soglasje k pisni odobritvi 

najkasneje v roku 15 dni. V kolikor ZRSZ, ki je pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda 

v roku, se takrat šteje, da soglasje ni podano, kar pa ni razlog za zavrnitev izdaje pisne 

odobritve.  

UE tujcu izda ED v obliki samostojne listine, in sicer kot izkaznico. Pri tem se pri vrsti 

dovoljenja vpiše »enotno dovoljenje za prebivanje in delo«. Veljavnost dovoljenja za začasno 

prebivanje je enaka veljavnosti pridobljenega dovoljenja za začasno prebivanje, pri dovoljenju 

za stalno prebivanje pa tako dovoljenje velja deset let. Tujec, ki ima dovoljenje za stalno 

prebivanje mora izkaznico zamenjati za novo še pred potekom veljavnosti izkaznice za 

prebivanje in delo pri UE, ki je izdala dovoljenje za prebivanje, ali pri UE, na območju katere 

prebiva.  

Tujec sam ali njegov delodajalec lahko vloži prošnjo za izdajo ED. Prošnjo za izdajo prvega 

ED lahko tujec poda na slovenskem DKP v tujini ali po pooblastilu lahko njegov delodajalec 
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vloži prošnjo za izdajo ED na UE v RS. Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje ED vloži tujčev 

delodajalec, lahko ta opravlja tudi druga dejanja v postopku v skladu s tujčevim pooblastilom. 

Pri tem, se ne more delodajalcu vročiti ED, temveč se ED osebno vroči tujcu na slovenskem 

DKP v tujini. 

V postopku izdaje ED bo UE preverila zakonske določbe iz 17. člen ZZSDT, ki opredeljujejo 

pogoje za podajo dovoljenja za zaposlitev. V procesu izdaje ED v postopku zaposlitve tujca iz 

tretjih držav po t. i. bilateralnem sporazumu se izdano delovno dovoljenje s strani ZRSZ šteje 

kot soglasje k izdaji ED. Predhodno je v postopku za izdajo delovnega dovoljenja ZRSZ že 

preveril vse zakonske določbe iz 17. člena ZZSDT, ki so pogoj za izdajo soglasja, zato UE teh 

pogojev ne preverja več. Pogoji po 17. členu ZZSDT so bili predhodno že opisani pri 

razdelku o pridobitvi delovnega dovoljenja, zato jih ne bomo ponovno navajali. UE dodatno 

preverja, ali ima tujec v času vložitve vloge za izdajo ED ustrezno zdravstveno zavarovanje in 

ali je bil tujec kazensko ovaden oziroma ali zoper njega teče kak kazenski postopek. V 

primeru, da je zakonskim določbam iz 17. člena ZZSDT zadoščeno, ni razloga, da se ED ne bi 

izdalo.  

V postopku zaposlitve tujca po bilateralnem sporazumu je sodelovanje med ZRSZ in UE 

bistvenega pomena, saj s sodelovanjem omenjenih organov lahko dosežemo prihranke v času 

pri vodenju postopkov. 

6.1.6 Enotno dovoljenje – izdaja kartice 

ZTuj-2 v 10. odstavku 111. člena določa še zadnjo podrobnost pred izdajo dovoljenja za 

prebivanje in delo, in sicer mora tujec k prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za 

prebivanje in delo oddati tudi prstne odtise. Tujec oddajo prstnih odtisov opravi na DPK ali 

konzulatu RS v tujini. Oddaja prstnih odtisov in plačilo takse za izdajo izkaznice sta pogoja za 

izdajo kartice enotnega dovoljenja (Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu 

zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje, Uradni list 

RS, št. 62/15, 79/15, 15/18 in 48/18). 

Rok za izdajo ED je najkasneje 30 dni od prejema popolne vloge oziroma 60 dni  (30 + 30 

dni) v primeru, ko je potrebno izvesti poseben postopek ugotavljanja. Izkušnje pa kažejo, da 

se kljub predpisanim rokom za izdajo ED ti roki nikakor ne upoštevajo bodisi zaradi 

kadrovske podhranjenosti, zaostankov pri reševanju vlog ter predvsem zaradi številčnosti teh 

vlog.  

Vlagatelji vlog, med katere sodijo intervjuvani kadrovniki v izbranih podjetjih in 

intervjuvanci na strani delavcev, za izdajo ED menijo, da bi se postopki morali kategorizirati 

na nujne in redne. Za deficitarne poklice bi morali biti postopki tudi za izdajo ED prednostno 

obravnavani, kot to že počnejo na ZRSZ za izdajo delovnih dovoljenj (Janez Horvat – ZRSZ, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2594
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3099
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0658
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2450
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pismo avtorju, 20. novembra 2019), saj delodajalec nima možnosti zaposliti drugega delavca, 

ker ga na trgu dela ni, za vse ostale redne vloge pa bi postopek lahko trajal 60 dni. 

Po tem, ko tujec dobi pozitivno rešeno vlogo za izdajo ED, ga ta prevzame v svoji državi na 

slovenskem DKP v tujini. 

6.1.7 Podaljšanje enotnega dovoljenja 

Vloga za podaljšanje ED se poda še pred potekom veljavnosti dovoljenja (pod enakimi 

pogoji, kot se izda). Podaljšanje ED se vloži pri UE na enakem obrazcu kot za prvo izdajo. Za 

podaljšanje ED lahko zaprosi tujec sam ali po pooblastilu njegov delodajalec. V primeru, ko 

se vloga za prvo podaljšanje ED vloži pravočasno, se ED lahko podaljša, vendar največ za 

dobo 24 mesecev.  

ZTuj-2 v prvem odstavku 36. člena določa, da je treba prošnjo za podaljšanje dovoljenja za 

začasno prebivanje, torej tudi prošnjo za podaljšanje ED za prebivanje in delo, vložiti pred 

potekom roka, do katerega dovoljenje velja, torej najkasneje zadnji dan veljavnosti ED za 

prebivanje in delo. ZTuj-2 ne določa, koliko časa pred potekom veljavnosti ED za prebivanje 

in delo je treba vložiti prošnjo za podaljšanje tega dovoljenja, temveč zahteva le, da je prošnja 

vložena pred potekom veljavnosti ED. Če se prošnja vloži veliko časa pred potekom 

veljavnosti ED, je to po določbah ZUP lahko razlog za zavrženje prošnje, saj je bilo v enaki 

upravni zadevi že odločeno, ker tujec že ima ED za prebivanje in delo. Ministrstvo za notranje 

zadeve RS v zvezi s pobudo tudi pojasnjuje, da o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje 

ED za prebivanje in delo UE tujcu izda potrdilo o vloženi prošnji, ki tujcu dovoljuje delo do 

pravnomočne odločitve o prošnji.  

Glede na navedeno ne drži, da tujec, za katerega se vodi postopek podaljšanja ED za 

prebivanje in delo, v času odločanja o prošnji (po tem, ko mu je ED za prebivanje in delo že 

poteklo) v RS ne sme opravljati dela oziroma zaposlitve. Tujec s potrdilom o vloženi prošnji 

za podaljšanje ED zakonito prebiva in je lahko zaposlen oziroma opravlja delo pri istem 

delodajalcu (na enakem delovnem mestu), in sicer vse do pravnomočne odločitve o vlogi, ker 

tako določa 8. odstavek 37.a člena ZTuj-2, kot tudi 18. člen ZZSDT (Stop birokraciji.si 2017).  

6.2 Postopek zaposlitve državljana iz tretjih držav (razen iz BiH in Srbije) 

Zaposlovanje državljanov tretjih držav (razen državljanov BIH in Srbije) se prične z oddajo 

vloge za izdajo ED pri UE (vlogo vloži delodajalec) oziroma na slovenskem DKP v državi, iz 

katere prihaja tujec (vlogo vloži tujec). Ključni pogoj za izdajo ED, je trenutno stanje na trgu 

dela oz. pomanjkanje ustreznih kandidatov, slovenskih državljanov.  
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Pred zaposlitvijo delavca iz tretjih držav je treba zagotoviti objavo delovnega mesta. Objava 

delovnega mesta za zaposlitev tujca iz tretjih držav ni predpisana, kot je to v primeru 

zaposlitve tujca po t. i. bilateralnem sporazumu. Potreba po delavcu mora biti objavljena pri 

ZRSZ samo v primeru zaposlitve tujca po Sporazumu. Tudi kontrola trga dela na obrazcu 

PDM-KTD ni obvezna, če zaposlujemo tujce iz tretjih držav (razen za zaposlitev tujcev po 

sporazumu), je pa priporočljiva. Kontrolo trga dela je priporočljivo izvesti pred oddajo vloge 

za pridobitev ED. Tako lahko potrditev o tem, da na slovenskem trgu dela ni primernega 

kandidata, pridobimo pred oddajo vloge in plačilom upravne takse ter si s tem zmanjšamo 

tveganje zavrnitve vloge zaradi neizpolnjevanja omenjenega pogoja.  

V primeru, da kontrole trga dela delodajalec ne opravi pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja, 

bo UE na osnovi pridobljenih podatkov v postopku izdaje ED preverjala izpolnjevanje pogoja 

glede ustreznih kandidatov v evidenci brezposelnih oseb.  

ZTuj-2 v petem odstavku 34. člena opredeljuje, da se prvo ED tujcu izda za čas veljavnosti 

pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe, podpisane za čas opravljanja dela, vendar ta čas ne sme biti 

daljši od enega leta. 

ZTuj-2 v 33. členu določa način vročitve tujcu.  Dovoljenje za prebivanje je potrebno osebno 

vročiti tujcu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku. 

V postopku zaposlitve tujca po Sporazumu se postopek prične z oddajo vloge za pridobitev 

delovnega dovoljenja na ZRSZ. Izdano delovno dovoljenje služi kot soglasje k izdaji ED za 

prebivanje in delo, kar pomeni, da UE pogojev, ki so jih preverili na ZRSZ, ne preverja več.  

Z oddajo vloge za izdajo ED za prebivanje in delo pri UE se začne sam postopek zaposlitve 

tujca iz tretjih držav. V postopku izdaje ED bo UE po uradni dolžnosti sama pričela postopek 

za pridobitev soglasja pri ZRSZ.  

Ugotovimo lahko, da sta tako ZRSZ kot UE državna organa, ki v RS sprejemata vloge in 

odločata o izdaji dovoljenj v postopkih zaposlovanja tujcev iz tretjih držav. Postopek oziroma 

vrstni red pridobitve dovoljenj v postopku izdaje ED se razlikuje glede na državljanstvo tujca. 

6.2.1 Postopek pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja 

Pred vložitvijo vloge za izdajo ED se za vse delavce, ki prihajajo iz tretjih držav, po 

priporočilu ZRSZ opraviti kontrolo trga dela na obrazcu PDM-KTD. ZRSZ izda obvestilo o 

obstoju ustreznih domačih ali z domačimi državljani izenačenih oseb v evidenci brezposelnih 

oseb, če v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih kandidatov. V tem obvestilu ZRSZ poda 

ugotovitve o obstoju domačih kandidatov. V primeru, da ne obstajajo ustrezne domače ali z 

domačimi državljani izenačene brezposelne osebe, lahko nadaljujemo s postopkom za 
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zaposlitev tujca iz tretjih držav. Vlogo za izdajo ED je treba na UE vložiti v 30 dneh od izdaje 

obvestila o obstoju primernih kandidatov (ZRSZ 2019n). 

Če obstajajo v evidenci brezposelnih oseb ustrezne domače osebe, delodajalec ne sme 

zaposliti tujca. Kandidate mora poiskati na slovenskem trgu dela. Za ta namen se odda 

obrazec PDM-1, na osnovi katerega na ZRSZ delodajalec zahteva objavo delovnega mesta. 

6.2.2 Postopek vložitve vloge za izdajo enotnega dovoljenja 

Postopek se prične z vložitvijo vloge – Prošnja za izdajo oz. podaljšanje ED za prebivanje in 

delo na UE. Vlogo lahko vloži delodajalec na območni UE, kjer ima podjetje sedež, ali na 

UE, kjer naj bi tujec, ki ga slovenski delodajalec namerava zaposliti, po vstopu v RS prebival. 

Prošnjo za izdajo ED za prebivanje in delo lahko vloži tudi tujec na slovenskem DKP v 

matični državi (ZRSZ 2019j). UE bo preverila ustreznost priloženih dokazil in če bo vloga 

popolna, bo UE po uradni dolžnosti od ZRSZ pridobila soglasje k izdaji ED. Po prejemu 

soglasja bo izdano ED za prebivanje in delo za čas trajanja najmanj 12 mesecev. Tudi v 

primeru podaje vloge na slovenskem DKP v tujini bo vloga s priloženimi dokumenti poslana 

v odločitev slovenski UE. 

6.2.3 Pridobitev soglasja k enotnemu dovoljenju   

Postopek izdaje soglasja se prične po uradni dolžnosti na zahtevo UE na osnovi vloge za 

izdajo ED in priloženih potrdil k vlogi. Vloga mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju 

zakonskih pogojev, ki so določeni v 17. členu ZZSDT. UE bo po uradni dolžnosti sama 

pričela postopek pridobitev soglasja na ZRSZ. 

Na ZRSZ preverijo zakonske pogoje za izdajo soglasja k ED in odločijo o soglasju. ZRSZ 

mora odločiti in podati soglasje v 15 dneh od prejema popolne vloge za izdajo ED. Izdano 

soglasje k ED se šteje kot potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za različne namene 

zaposlitve ali dela v Sloveniji (ZRSZ 2019j). 

Vrste soglasij, ki jih izda ZRSZ na zahtevo UE, so (ZRSZ 2019h): 

– soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,  

– soglasje k modri karti EU, 

– soglasje za napotene delavce, 

– soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,  

– soglasje za individualne storitve tujcev, 

– soglasje za delo zastopnika nad 90 dni,  

– soglasje za sezonsko delo v kmetijstvu. 

 

https://www.ess.gov.si/_files/4912/PDM-1_z_navodili.pdf
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ZRSZ bo zgoraj našteta soglasja podelilo v postopkih izdaje ED na zahtevo UE, če bodo 

izpolnjeni pogoji, ki jih določa 17. člen ZZSDT. Najpomembnejši pogoj, ki mora biti 

izpolnjen je, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznega kandidata za zasedbo delovnega 

mesta in da je podjetje, ki želi zaposliti tujca, ustrezno registrirano oz. vpisano v register 

poslovnih subjektov v RS. Prav tako podjetje ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku 

likvidacije.  

ZTuj-2 v 55. členu navaja razloge, zaradi katerih se tujcu ne more izdati dovoljenje za 

prebivanje in delo v RS. Med vsemi naštetimi razlogi, je za našo raziskavo tematike 

relevanten zlasti naslednji razlog, in sicer, če se domneva, da tujec ne namerava prebivati na 

ozemlju RS, razen v primeru, ko delodajalec s sedežem v RS tujca v času trajanja delovnega 

razmerja, zaradi opravljanja storitev, napoti na delo v tujino, kar pa je pri voznikih precej 

pogosto. 

6.2.4 Izdaja kartice enotnega dovoljenja 

ED za prebivanje in delo tujcev izdajajo UE v obliki izkaznice. Ko se postopki pri UE za 

izdajo ED zaključijo in UE izda dovoljenje, je treba naročiti izkaznico, s katero bo tujec, ki bo 

prišel v RS, izkazal svoj status. 

6.2.5 Podaljšanje enotnega dovoljenja 

Tujec lahko ED pred iztekom veljavnosti podaljša. Pri tem je pomemben čas vložitve, saj je 

prošnjo za podaljšanje dovoljenja potrebno vložiti pravočasno, in sicer še pred potekom 

veljavnosti dovoljenja, kot to določa prvi odstavek 36. člena ZTuj-2. (pod enakimi pogoji, kot 

se izda). Zato je priporočeno, da se prošnja vloži približno en mesec pred potekom veljavnosti 

dovoljenja. Vlogo za podaljšanje ED lahko vloži delavec sam ali po pooblastilu njegov 

delodajalec.  

Pogoj za podaljšanje ED za prebivanje in delo je, da delavec sklene novo pogodbo o 

zaposlitvi. Vlogi poleg nove pogodbe priloži še sliko, potrdilo o plačani taksi, zadnjih 6 

plačilnih list, ki morajo biti podpisane in žigosane in potrdilo, da so plačani davki in 

prispevki. Priporoča se, da vlogo za podaljšanje ED odnese delavec sam na UE, ker mu bodo 

ponovno odvzeli prstne odtise za namen izdaje nove izkaznice. Poleg vloge pa se odda tudi 

pooblastilo osebi, ki bo spremljala postopek podaljšanja delovnega dovoljenja v primeru, da 

bi prišlo do dopolnitve vloge.  
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6.2.6 Vloga za izdajo enotnega dovoljenja – elektronska različica 

Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 2018 pripravilo navodilo za elektronsko vlaganje vlog 

za izdajo ED. 

S 1. junijem 2018 so bile na portalu e-Vem vzpostavljene nove elektronske vloge za potrebe 

zaposlovanja tujcev, poimenovane »eBDP«. Portal omogoča vlaganje prošenj za izdajo 

dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela tujcev v elektronski obliki. Vlada RS je leta 

2017 pripravila akcijski načrt »Slovenija – dežela zagonskih podjetij (startupov)«, ki 

konkretno odpravlja zaznane administrativne ovire na področju zaposlovanja tujcev. Znotraj 

tega akcijskega načrta se nahajajo aktivnosti, ki so predvsem usmerjene na zagotavljanje 

pogojev za hitrejše in manj zapleteno zaposlovanje tujih državljanov, tudi zunaj držav EU, 

vsaj za tiste, ki imajo specifična znanja in jih čaka zaposlitev pri vnaprej znanem delodajalcu 

(npr.  pri visoko tehnoloških podjetjih). V nadaljevanju seznanjamo UE o novem kanalu 

prenosa podatkov po elektronski poti ter nekaterih poenostavitvah postopkov za hitrejše in 

bolj učinkovito delo UE in drugih vpletenih institucij v postopkih odločanja, predvsem ZRSZ. 

Pomemben sklop ukrepov se nanaša na digitalizacijo postopkov, vezanih na zaposlovanje 

tujcev, imenovanih s skupno besedo eBDP, ki je okrajšava za elektronske vloge za pridobitev 

biometričnega dovoljenja za prebivanje in delo (Kričej 2018).  

Skladno z ZTuj-2 lahko za tujca brez njegovega pooblastila vložite prošnjo za izdajo oz. 

podaljšanje ED za prebivanje in delo. Na podlagi tujčevega pooblastila lahko opravljate tudi 

druga dejanja v postopku izdaje oziroma podaljšanja ED za prebivanje in delo, z izjemo 

vročitve izdanega dovoljenja (dovoljenje se vroči osebno tujcu). Glede na dejstvo, da je 

elektronska prošnja (e-vloga) pripravljena za dinamično izpolnjevanje, se lahko znotraj  

e-vloge tujec odloči za vložitev prošnje za izdajo prvega ED za prebivanje in delo tujcu v 

Sloveniji ali pa za vložitev prošnje za podaljšanje ED za prebivanje in delo tujcu v Sloveniji.  

Možna je oddaja naslednjih vlog (e-Vem 2019b): 

– pridobitev ED za prebivanje in delo tujca (37. člen ZTuj-2), 

– pridobitev ED za prebivanje in delo tujca (dovoljenje po bilateralnem sporazumu. 37. 

člen ZTuj-2), 

– pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje in delo tujca na področju raziskav (38. člen 

ZTuj-2). 

Za vse od navedenih vlog je možno tudi e-plačilo upravne takse. Oddaja vlog za izdajo 

delovnih dovoljenj ni omogočena. 

Zakonska osnova za izvajanje postopkov za vlaganje prošenj v elektronski obliki je zapisana v 

ZTuj-2 in podzakonskih aktih. Postopki na e-Vem so opredeljeni z Zakonom o poslovnem 

registru Slovenije (ZPRS-1, Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17) in 



 

42 

Pravilnikom o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom (Uradni list RS, št. 

40/18 in 82/18). 

Portal pa v praksi, po podatkih kadrovnic, ki smo jih intervjuvali, ni zaživel zaradi 

administrativnih ovir, in sicer želijo referenti na ljubljanskih izpostavah UE (ostalih podatkov 

nimamo) kljub elektronsko poslani vlogi še vedno tudi vlogo v fizični obliki, z vsemi 

ustreznimi dokazili, tako da bi bilo treba izobraziti referente za delo z elektronskimi vlogami 

oziroma podati natančna navodila, v kakšnem formatu naj bodo priloge k vlogi. Projekt 

elektronskih vlog je tudi po dobrem letu uporabe še vedno v začetni fazi. Uporabniki portala 

e-Vem in delodajalci si želijo, da bo aplikacija v prihodnosti zaživela in bodo UE elektronsko 

vlogo sprejele in obravnavale kot papirnato, ker bo tako postopek zaposlitve tujca bistveno 

hitreje zaključen, pod pogojem, da bo elektronska vloga popolna. Z oddajo elektronske vloge 

bo lažje določiti dejanski datum prejema vloge. Od tega dne dalje namreč teče rok za 

odločanje v postopkih, ki so predpisani z zakoni. 

6.3 Postopek zaposlitve državljana EU 

Določene skupine tujcev pri zaposlitvi ali delu v RS, ne potrebujejo nikakršnih dovoljenj. Za 

to skupino velja, da ima prost dostop na slovenski trg dela. Ta pravica pomeni, da tujec lahko 

v RS opravlja delo, se zaposli ali samozaposli brez soglasja k ED, modri karti EU ali brez 

dovoljenja za sezonsko delo, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje RS, ne določa 

drugače. 

Med državljane, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, sodijo državljani držav članic 

EU, EGP in Švice. Prav tako imajo prost dostop na slovenski trg dela družinski člani 

državljanov EU, EGP ali Švice, v kolikor posedujejo dovoljenje za začasno prebivanje za 

družinskega člana ali vizum za dolgoročno bivanje, razen, če v mednarodni pogodbi, ki 

zavezuje Slovenijo, ni določeno drugače (ZRSZ 2019p). 

Ena od ključnih svoboščin notranjega trga EU je prost pretok oseb. Poleg prostega pretoka 

oseb med ključne svoboščine notranjega trga EU prištevamo tudi prost pretok blaga, kapitala 

in storitev. Pravica do prostega gibanja v EU se nanaša na delavce, študente in upokojence - 

torej na vse državljane EU in njihove družinske člane (ne glede na državljanstvo) (ZRSZ 

2019r). 

ZZSDT v 6. členu določa pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela, ki veljajo za 

različne skupine tujcev, ki v RS prebivajo na osnovi dovoljenja za začasno ali stalno 

prebivanje. Prost dostop na slovenski trg dela imajo tudi družinski člani tujcev, ki v Sloveniji 

prebivajo na osnovi dovoljenja za začasno oz. stalno prebivanje. Prost dostop na slovenski trg 

dela imajo tudi tujci, ki so žrtve trgovine z ljudmi in tujci, ki v RS prebivajo na osnovi 

dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtve nezakonitega zaposlovanja. V to skupino tujcev 
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sodijo tudi tisti tujci, ki jim je v RS priznana pravica do mednarodne zaščite, in tujci, katerih 

istovetnost je nesporno ugotovljena in imajo v RS status prosilca za mednarodno zaščito.  

Skupine tujcev navedene v zgornjem odstavku, imajo pravico do prostega dostopa na 

slovenski trg dela tudi v času, ko v RS prebivajo na podlagi potrdila o pravočasno predloženi 

prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa (ZRSZ 2019p).  

Po veljavni zakonodaji je zaposlovanje državljanov iz EU izenačeno z zaposlovanjem 

slovenskih državljanov, tako da državljani EU, EGP in Švice za delo v Sloveniji ne 

potrebujejo nikakršnega dovoljenja.  

Postopek zaposlitve poteka tako, da se z delavcem iz druge evropske države sklene delovno 

razmerje skladno s slovensko delovnopravno zakonodajo. Z delavcem iz EU sklenemo 

pogodbo o zaposlitvi, ter ga prijavimo v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 

zavarovanje, kot bi to naredili ob zaposlitvi slovenskega državljana. Pri tem je prepovedana 

vsaka diskriminacija na podlagi državljanstva glede dela, plačila in drugih pogojev dela. 

6.3.1 Postopek iskanja delavcev iz EU s pomočjo omrežja EURES 

EURES je kratica za »EURopean Employment Services« in predstavlja omrežje evropskih 

javnih služb in njihovih nacionalnih partnerjev za zaposlovanje, ki delujejo na območju držav 

članic EU, EGP in Švice. Cilj omrežja EURES, je podpora pri uresničevanju prostega pretoka 

delavcev in spodbujanje mednarodne delovne mobilnosti med državami članicami. 

Za zaposlitev delavca iz EU, ob predpostavki, da nimamo vnaprej znanega kandidata, ki bi ga 

zaposlili, se za pomoč lahko obrnemo na ZRSZ, ki nam bo s pomočjo omrežja EURES 

pomagal pri iskanju primernega kandidata. Postopek iskanja primernega kandidata v sistemu 

EURES pa je naslednji: prijavo prostega delovnega mesta sporočimo ZRSZ prek obrazca 

PDM-1, ki ga vložimo na spletni strani ZRSZ pod rubriko »e-storitve za delodajalce«. Na 

prijavi označimo, da nameravamo zaposliti delavca iz držav članic EU in EGP. Če želimo 

pomoč svetovalcev EURES, izberemo možnost, da želimo pomoč pri posredovanju 

kandidatov iz EU ter navedemo seznam držav, iz katerih naj nam pošljejo primerne kandidate. 

Sporočiti je treba tudi okvirno bruto plačo in priložiti opis delovnega mesta in delovnih nalog. 

Opis delovnega mesta je treba prevesti v enega od glavnih evropskih jezikov (ANG). Določi 

se daljši rok, v katerem se kandidati lahko prijavijo – priporoča se vsaj 30-dnevni rok prijave. 

ZRSZ je pristojen za objavo potrebe po delavcu na spletnih straneh EURES, ki je na voljo 

iskalcem zaposlitve po vsej Evropi. Prav tako lahko delodajalci na spletni strani EURES, v 

bazi življenjepisov iskalcev zaposlitve, sami iščejo ustrezne kandidate  (ZRSZ 2019s). 
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6.3.2 Prijava prostega delovnega mesta 

Državljani EU imajo v RS prost dostop na slovenski trg dela, kar pomeni, da državljani EU  

za zaposlitev v RS ne potrebujejo nikakršnega delovnega dovoljenja ali ED za prebivanje in 

delo. Državljana iz druge države članice lahko zaposlimo takoj, ko z njim podpišemo 

pogodbo o zaposlitvi. Za zaposlitev državljana iz druge države članice objava prostega 

delovnega mesta pri ZRSZ ni obvezna. Javna objava delovnega mesta je skladno s 25. členom 

ZDR-1 obvezna za vse delodajalce, javna objava prostega delovnega mesta pri ZRSZ pa je 

obvezna za delodajalce javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski državni lasti. Pri 

tem se kot javna objava prostega delovnega mesta po 25. členu ZDR-1, šteje tudi objava v 

sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v poslovnih prostorih delodajalca, ki so 

javno dostopni. Objava mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in najkrajši rok za prijavo 

kandidatov. Rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni. 

V primeru, da se delodajalec za zaposlitev delavca iz druge države članice odloči za objavo 

prostega delovnega mesta v javno dostopnih prostorih delodajalca, pogojev za zaposlitev 

delavca ne preverja nihče, razen delodajalec sam. Tako delodajalec načeloma lahko na 

delovno mesto voznika avtobusa zaposli državljana druge države članice, ki v skladu s 14. 

členu ZJRS ne zna slovensko, pa ga pri tem nihče ne nadzira, ker imajo državljani držav 

članic prost dostop na trga dela v RS. 

Menimo, da je tak način zaposlovanja državljanov EU glede na postopek zaposlovanja 

državljanov iz tretjih držav diskriminatoren do tujcev iz tretjih držav, kajti oni soglasja k 

delovnemu dovoljenju ne bodo dobili, če vlogi ne bodo priložili potrdila o opravljenem 

preizkusu znanja slovenskega jezika.  

Po statističnih podatkih so v letih 2017 in 2018 v panogi »promet in skladiščenje« večinoma 

zaposleni tujci, tujci iz tretjih držav (SURS 2019b). V praksi pa te ugotovitve niso ravno 

točne, saj ima marsikateri državljan iz BiH ali druge tretje države dvojno državljanstvo. 

Drugo državljanstvo, ki ga imajo delavci iz tretjih držav, je državljanstvo v eni izmed držav 

članic. Delodajalec bo hitreje zaposlil tujca, ki ima dvojno državljanstvo prek državljanstva 

države članice, kot tujca iz tretje države, zato se v praksi zaposluje tujce z državljanstvom EU. 

Postopek zaposlitve tujca z državljanstvom EU v povprečju traja en teden, postopek za 

zaposlitev tujca iz BiH pa najmanj tri mesece. Menimo, da podatki, ki so objavljeni na SURS, 

izkrivljajo dejansko stanje delovno aktivnih prebivalcev glede na izvor države, iz katere so 

bili zaposleni. Menimo, da bi bile številke nekoliko drugačne, če bi se podatki zbirali po 

primarnem državljanstvu.  



 

45 

 

6.3.3 Pridobitev potrebnih podatkov za zaposlitev državljana iz EU  

Delavec, ki v Slovenijo prihaja z namenom zaposlitve iz druge države članice, mora pred 

postopkom zaposlitve v RS pridobiti številko EMŠO, ki je potrebna za prijavo v socialno 

zavarovanje. Državljan druge države članice poleg številke EMŠO potrebuje tako kot 

državljan tretjih držav slovensko davčno številko, ki jo z obrazcem DR-02 pridobi na FURS. 

Postopek pridobitve davčne številke za državljana EU je enak postopku pridobitve davčne 

številke za državljana tretjih držav in je bil predhodno že opisan. Državljan druge države 

članice mora davčno številko pridobiti pred prvim izplačilom osebnega dohodka. 

Državljan druge države članice lahko številko EMŠO pridobi na ZZZS. Državljan EU izpolni 

obrazec DEMŠO, vpiše svoje podatke, vlogi priloži kopijo osebnega dokumenta in vlogo 

osebno vroči na katerikoli izpostavi ZZZS. V primeru, da državljan EU vloge ne vlaga sam, 

mora za to pooblastiti svojega delodajalca. Izdaja številke EMŠO je urejena v roku treh dni od 

vložitve popolne vloge (Inge Šernek – ZZZS, pismo avtorju, 1 oktobra 2019). 

6.3.4 Prijava delavca iz druge države članice  

Ko državljan druge države članice pridobi slovensko davčno številko, številko EMŠO in ima 

sklenjeno in podpisano pogodbo o zaposlitvi, ga delodajalec prijavi v obvezno socialno 

zavarovanje na osnovi obrazca M-1 prek e-Vem točke. Priloga k obrazcu M-1 je tako kot v 

primeru, če bi zaposlovali slovenskega državljana, pogodba o zaposlitvi, ki jo podpišeta obe 

pogodbeni stranki. 

Ko je državljan EU prijavljen v sistem obveznega socialnega zavarovanju, mu je delodajalec 

dolžan izročiti potrdilo o prijavi – kopijo obrazca M-1, potrdilo o prijavi podatkov o 

pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko 

varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, kot je to določeno v 11. členu ZDR-1. 

Delodajalec lahko po prijavi delavca v obvezno socialno zavarovanje zaprosi za izdajo 

obrazca A1 za delavca, ki bo delo opravljal na ozemlju EU, po 13. členu Uredbe ES št. 

883/2004, ker opisujemo zaposlitveni postopek voznika. Kot smo predhodno opisali, pa 

obrazca A1 ni možno izdati za delavca državljana EU, ki v RS nima prijavljenega 

prebivališča, razen, če pristojni organ v državi članici, kjer ima novo zaposleni državljan EU 

prebivališče, poda soglasje za to. 

Veljavna zakonodaja določa, da državljan EU, ki pride v RS z veljavno osebno izkaznico ali 

veljavnim potnim listom, lahko prebiva na območju RS brez, da prijavi bivanje, in sicer tri 

mesece od dneva vstopa v državo. V kolikor bi želel na območju RS prebivati dlje kot tri 

mesece, mora še pred pretekom trimesečnega dovoljenega prebivanja pri območni UE 

prijaviti prebivanje. O podani vlogi za izdajo potrdila o prijavi prebivanja UE izda državljanu 
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EU potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje do dokončne odločitve o vlogi. UE, na območju 

katere prebiva državljan EU je pristojna za izdajo potrdila o prijavi prebivanja (MNZ  2019b). 

 

6.3.5 Postopki po zaposlitvi delavca iz druge države članice  

Delavci, ki se v RS zaposlijo potrebujejo po prihodu v državo RS določeno pomoč, in sicer 

pri odpiranju bančnega računa, pri naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja itd. 

Pomoč, v obliki mentorstva in usposabljanja za pripravo na delo, pa je neprecenljiva. Tujcem 

je dostopna na spletni strani ZRSZ in fizično v prostorih Info točke za tujce (ZRSZ 2019t), ki 

deluje pod okriljem ZRSZ. 

Državljan EU ima bistveno manj dela s pridobivanjem dokumentacije, ki jo potrebuje za 

nemoteno opravljanje svojega poklica, v primerjavi s tujci iz tretjih držav. Njegovo vozniško 

dovoljenje in evropska kartica voznika veljata na celotnem ozemlju EU, zato mu ni potrebno 

pridobivati evropskih dokumentov. 
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7 RAZISKAVA 

Na osnovi proučitve vseh treh postopkov zaposlovanja tujcev v RS, ki so predmet šestega 

poglavja magistrske naloge ter predstavitve in analize ostalih spremljajočih postopkov pri 

zaposlovanju tujcev v prevozniški dejavnosti, ki so opredeljeni v četrtem in petem poglavju, v 

sklepu podamo celostno obrazložitev zastavljenih ciljev in predloge priporočil. 

V magistrski nalogi smo kronološko opredelili pomen besede tujec z vidika vodenja postopka 

zaposlitve tujca v RS. Ugotovitve smo strnili v niz potrebnih dogodkov za realizacijo 

zaposlitve. Ugotovili smo, da v RS po letu 2004, ko je RS postala članica EU, poznamo tri 

kategorije tujcev. Pred tem datumom smo v RS poznali samo domače delavce in delavce 

tujce.  

Glede postopka zaposlitve ter uživanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih 

imamo slovenski državljani, so nam najbližji tujci, ki prihajajo iz drugih držav članic. 

Naslednja kategorija tujcev so tujci iz tretjih držav. Ta kategorija tujcev se za potrebe vodenja 

postopka zaposlitve tujca deli na tujce, ki jih zaposlujemo na osnovi t. i. bilateralnega 

sporazuma, in na ostale tujce iz tretjih držav. Tujci, ki se zaposlujejo na osnovi bilateralnega 

sporazuma, prihajajo iz BiH in od septembra 2019 v to kategorijo sodijo tudi državljani 

Republike Srbije. Ta kategorija tujcev je številčno najmanjša, a se v RS največ tujcev v 

prevozniški panogi zaposli ravno iz te kategorije. Tujci, ki se zaposlijo na osnovi bilateralnega 

sporazuma, se v RS lahko zaposlijo po predhodnem postopku pridobitve delovnega 

dovoljenja, ki ga izda ZRSZ, in predhodnem postopku pridobitve ED za prebivanje in delo, ki 

jim ga izda UE. Državljani vseh preostalih tretjih držav, ki tvorijo številčno največjo skupino, 

pa se v RS zaposlujejo po predhodnem postopku pridobitve ED za prebivanje in delo, ki ga 

izdaja UE. 

Na osnovi analize iz predhodnega poglavja smo raziskavo nadaljevali s pridobitvijo primarnih 

podatkov. Opravili smo polstrukturirane intervjuje s tremi različnimi skupinami deležnikov, 

ki imajo pomembno vlogo v postopku zaposlitve tujcev.  

Prva skupina intervjuvancev so bili državljani iz tretjih držav. Intervju smo opravili z dvema 

državljanoma Makedonije in z dvema državljanoma BiH, tako smo lahko med dvema 

kategorijama tujcev iz tretjih držav ugotovili, kaj jim največkrat povzroča težave v postopku 

zaposlitve. Naslednja skupina intervjujev je bila opravljena med kadrovniki v izbranih 

podjetjih, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem tujcev. V tej skupini deležnikov smo izvedli dva 

intervjuja. Predstavnica tretje skupine deležnikov je uradnica, zaposlena na ZRSZ kot višja 

področna svetovalka, ki se ukvarja z izdajo delovnih dovoljenj in ima pooblastila za odločanje 

v postopkih izdaje omenjenih dovoljenj. Intervjuja z državljanom druge članice EU nismo  

opravili predvsem zaradi tega, ker je postopek zaposlitve državljana iz EU enak postopku 
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zaposlitve slovenskega državljana (pred zaposlitvijo mora državljan druge članice EU 

pridobiti le slovensko davčno številko in številko EMŠO). 

Ugotovili smo, da imajo deležniki na strani tujcev ne glede na to, v kateri kategoriji se 

nahajajo, zelo podobne težave. Težava, ki so jo izpostavili tako eni kot drugi, je 

nerazumevanje jezika in obrazcev. Makedonski državljani imajo zaradi specifičnosti svojega 

jezika večje težave pri razumevanju kot bosanski državljani. Naslednjo skupno težavo jim 

predstavlja pridobivanje potrebnih potrdil, ki jih morajo overiti in prevesti, kar pa za 

brezposelno osebo predstavlja strošek. Vsi od kandidatov za zaposlitev v RS morajo biti v 

času trajanja postopka prijavljeni na zavodu za zaposlovanje v matični državi, kar pomeni, da 

so v tem času brez dohodka, postopek zaposlitve pa v določenih primerih traja tudi do pet 

mesecev. Med intervjuji, ki smo jih opravili s kandidati iz tretjih držav (Makedonija in BiH), 

smo delavce spraševali, kaj jim je povzročilo največ težav pri postopku do zaposlitve in po 

njej. Vsi so izpostavili dolgotrajnost postopkov. Delavec iz Makedonije je izpostavil tudi 

strošek prevodov vseh svojih dokumentov, ki jih je moral priskrbeti kot priloge k vlogi za 

izdajo ED. Trije delavci, s katerimi smo opravili intervju, so bili kandidati za voznika 

avtobusa. Nihče izmed njih ni imel potrdila o znanju slovenskega jezika, zato so morali vsi na 

tečaj slovenskega jezika, kar je postopek za izdajo delovnega dovoljenja še podaljšalo.  

14. člen ZJRS določa, da morajo vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo registrirano 

dejavnost, poslovati s strankami na območju RS v slovenščini. V kolikor se poslovanje pravne 

oz. fizične osebe nanaša tudi na poslovanje s tujino oz s tujimi državljani, je dovoljena poleg 

slovenščine uporaba tujega jezika. Zato je dolžnost zasebnega delodajalca, da opredeli 

pogostost in zahtevnost uporabe slovenščine pri poslovanju in to ustrezno označi v obrazcu ob 

objavi prostega delovnega mesta za katero se predvidevajo stiki s strankam. ZJRS velja že od  

leta 2004, a se žal s strani uradnih oseb, ki preverjajo izpolnjevanje pogojev za zaposlitev 

delavca tujca, do zdaj ni dosledno izvajal. Zato je Ministrstvo za notranje zadeve z uradnim 

dopisom maja 2019 pozvalo ZRSZ, da skladno z zakonodajo v RS prične s preverjanjem  

pogoja o znanju slovenskega jezika za vse tiste tujce, ki se zaposlujejo v RS in ki imajo pri 

svojem delu opravka s strankami. Naj izpostavimo, da tudi pri zaposlovanju voznikov 

obstajajo izjeme, kdo mora znati slovenski jezik in kateri voznik tega pogoja ne rabi 

izpolnjevati. Pogoj o znanju slovenskega jezika velja samo za voznike avtobusov in voznike 

taksijev, za voznike tovornjakov pa to ne velja, kajti oni pri opravljanju svojega dela nimajo 

stika s strankami. 

Kot znanje slovenščine se izrecno zahteva dokazilo v obliki certifikata oziroma tečaja. Izjava 

delodajalca, da je delavca preizkusil v znanju slovenskega jezika, ali izjava, da se bo tujec 

šele vključil v tečaj, ne zadostuje. 
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Od uveljavitve dopisa s strani ministrstva, v katerem podajajo pogoj o znanju slovenskega 

jezika za tujce, ki v RS delajo s strankami, se je v praksi zaustavil marsikateri postopek 

zaposlitve, ker tujci, ki k nam prihajajo iz tretjih držav, tega pogoja ne izpolnjujejo.  

Razumljivo je, da je slovensko zakonodajo treba spoštovati, prav tako tudi določbo v zakonu 

glede znanja slovenskega jezika za ljudi, ki živijo in delajo v Sloveniji, vendar pa je zelo 

nekorektno pričeti to določbo izvajati pri tujcih, ki so že bili vključeni v postopek za izdajo 

delovnega dovoljenja in so jih pred izdajo soglasja pozvali, naj dostavijo potrdilo o znanju 

slovenskega jezika, brez da bi delodajalec v prijavi delovnega mesta označil, da išče 

kandidata, ki ima osnovno znanje slovenskega jezika. Dopis, ki ga je maja 2019 Ministrstvo 

za notranje zadeve naslovilo na ZRSZ, bi moral veljati za vse novo začete postopke, postopki, 

ki so že bili v obravnavi, pa bi se morali nadaljevati po starih navodilih. Na spletnih straneh 

ZRSZ in UE bi morali dopis z navedenimi spremembami glede pogoja o znanju slovenskega 

jezika za tujce, ki delajo s strankami, objaviti in določiti rok v prihodnosti, kdaj se bo ta pogoj 

pričel izvajati. 

Zaradi ohromitve zaposlovanja tujcev oziroma ustavitve večjega števila postopkov 

zaposlovanja tujcev, ki so bili brez potrdil o znanju slovenskega jezika, smo na Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na seminarju, ki smo se ga udeležili, 

naslovili vprašanje, zakaj so ta pogoj uvedli v mesecu maju 2019, čeprav je ZJRS v veljavi že 

od leta 2004. »V Sloveniji skoraj ni več slovensko govorečih delavcev z nižjo izobrazbo, ki bi 

delali s strankami,« je pojasnil Gregor Malec z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti.  

Kadrovnici iz izbranih podjetij sta opozorili na nezmožnost sledenja novim navodilom, ki jih 

pripravljajo ministrstva glede postopkov zaposlovanja tujcev v RS. Kadrovniki, ki se 

ukvarjajo z zaposlitvami tujcev, so predlagali, da je smotrno vlogo za zaposlitev oziroma 

prezaposlitev tujca vložiti tudi takrat, kadar vloga ne ustreza vsem navodilom oziroma 

predpisom, ki so zapisani v zakonu. Postopek zaposlitve oziroma prezaposlitve tujca je 

odvisen tudi od tega, kateri uradnik bo vlogo prejel. Nekateri uradniki se v celoti držijo 

napisanih navodil, drugi pa jih, če ne gre za bistveno zadevo, malo priredijo. Obe kadrovnici 

pa sta poudarili, da je zelo priporočljivo biti dosleden in prijazen do uradnikov, ki obdelujejo 

vloge za izdajo dovoljenj. »Večkrat, ko se pokliče, hitreje je postopek zaključen,« je dodala 

ena izmed kadrovnic. 

V opravljenem intervjuju sta se obe kadrovnici pozitivno izrekli glede zastavljenega 

vprašanja, ali podpirata elektronsko oddajo vlog za izdajo dovoljenj. V RS elektronske vloge 

za izdajo dovoljenj v postopkih zaposlovanja tujcev še ne delujejo oziroma je možno oddati le 

nekatere izmed vlog za izdajo ED za prebivanje in delo. Želja obeh kadrovnic je, da se sistem 

elektronskih vlog čim hitreje vzpostavi in da se na strani obdelovalcev vlog omogoči dostop 
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tako ZRSZ kot UE, da lahko oba organa pregledujeta ista potrdila in dokazila, ki so jih tujci 

priložili vlogi. S tem bi se izničilo podvajanje dokazil, ki se pripenjajo k različnim vlogam. 

Opravili smo tudi intervju na ZRSZ, in sicer z višjo področno svetovalko. Povedala nam je, da 

so za dolgotrajnost postopkov v večini primerov krivi delodajalci sami. Delodajalci so namreč 

tisti, ki objavijo potrebo po delovnem mestu, in specificirajo pogoje, ki bi jih po njihovem 

moral izpolnjevati delavec, ki bi ga radi zaposlili. Zaradi deficitarnosti poklica voznika so 

slovenski delodajalci primorani zaposliti tujce, ki ne ustrezajo njihovim razpisanim pogojem 

in posledično tujci ne uspejo priskrbeti vseh dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje navedenih 

pogojev. Zaradi nezmožnosti pridobitve potrebnih dokazil, ki so navedena v obrazcu za 

zaposlitev tujca, pogosto pride do dopolnitev oziroma ponovitev postopkov, v katerih 

delodajalci navedejo bolj skromne pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za zasedbo 

delovnega mesta. Višja področna svetovalka na ZRSZ nam je pojasnila, da so od meseca maja 

dalje po prejetju dopisa od MNZ, v katerem zahtevajo spoštovanje določil 14. člena ZJRS, 

zabeležili porast zavrnitve vlog zaradi nezmožnosti dostave dokazila o znanju slovenskega 

jezika. 

V tem delu podajamo tudi stališče Gregorja Malca, sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, in Tjaše Škedelj, podsekretarke na Ministrstvu za notranje 

zadeve, ki sta na seminarju z naslovom »Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev«, ki smo 

se ga udeležili tudi sami, 29. septembra 2019 v Ljubljani, opozorila, da največ napak pri 

zaposlovanju tujcev naredi delodajalec sam, ker v obrazcu PDM-KTD navede pogoje, ki jih 

kasneje v postopku preverjanja znanj in dokazil za izdajo soglasja ne more dostaviti. 

Delodajalec po navadi priredi potrebo po delavcu na že izbranega kandidata, zraven pa 

navede še druge pogoje, ki naj bi jih kandidat izpolnjeval. Tujec ne more zadostiti potrebnim 

pogojem, ker ne more dostaviti potrdil o izpolnjevanju razpisanih pogojev, ZRSZ pa v takih 

primerih ne bo izdalo soglasja. Zaradi takih in podobnih napak se postopki podaljšajo, saj 

ZRSZ delodajalca oziroma delavca pozove k dopolnitvi vloge oziroma izda negativno 

soglasje, ker ne moremo dostaviti potrdil o izpolnjevanju pogojev. 

Vsa vprašanja, ki smo jih zastavili deležnikom, s katerimi smo opravili intervjuje, so se 

nanašala na temo, kako se izogniti problemom pri zaposlovanju in kako bi lahko vsak 

posameznik prispeval k hitrejšemu zaključku postopka. Iz podanih ugotovitev lahko 

razberemo, da so vsi deležniki izpostavili isti problem, to je dolgotrajnost postopka in 

problem pridobivanja potrebnih dokazil.  

V nalogi smo med drugim preverjali tudi naslednjo predpostavko: »Delavci migranti, ki se v 

RS zaposlujejo na podlagi bilateralnih sporazumov, so na trgu dela bolj zaščiteni od ostalih 

delavcev iz tretjih držav.« Analiza je pokazala, da so delavci, ki se v RS zaposlujejo na osnovi 

bilateralnih sporazumov, bolj zaščiteni v smislu večjega nadzora kadrovanja, ki poteka prek 

uradnih institucij držav pogodbenic. Delavci, zaposleni na osnovi sporazuma, se lahko z 
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vsemi pogoji dela, pravicami in dolžnostmi seznanijo še pred prihodom v RS. Po enoletni 

zaposlitvi v RS ti delavci pridobijo drug status na trgu dela, ki jim omogoča prost dostop na 

slovenski trg dela in tako niso več odvisni samo od enega delodajalca. Na osnovi pridobitve 

delovnega dovoljenja lahko tujci, zaposleni po Sporazumu, zamenjajo delodajalca po prvem 

letu zaposlitve.  

Delavci iz drugih tretjih držav, ki se v RS ne zaposlijo na osnovi Sporazuma, ta status lahko 

pridobijo šele po 20 mesecih vključenosti v sistem socialnega zavarovanja. Delovno 

dovoljenje se izda za obdobje treh let ne glede na dolžino sklenjenega delovnega razmerja. 

Izdaja delovnega dovoljenja za delavce, ki so zaposleni na osnovi sporazuma, pomeni 

prednost, saj tak delavec lahko zamenja delodajalca že po 12 mesecih zaposlitve pri 

delodajalcu, ki mu je priskrbel delovno, in ED za prebivanje in delo, kajti za vstop, prebivanje 

ali delo v RS tujec potrebuje vzrok, ki pa je v večini primerov zaposlitev. Po 12 mesecih 

zaposlitve pri enem delodajalcu lahko tujec zamenja delodajalca brez dodatnih soglasij ali 

dovoljenj. Tega privilegija tujci iz ostalih tretjih držav, ki so se zaposlili v RS na osnovi izdaje 

ED za prebivanje in delo, nimajo. V primeru, da želi tak delavec zamenjati delodajalca, mora 

izpolniti in oddati vlogo za zamenjavo delodajalca na UE, ZRSZ pa mora podati pisno 

privolitev k vlogi za zamenjavo delodajalca.  

Delavcem, ki so zaposleni na podlagi delovnega dovoljenja, pripadajo vse pravice in 

obveznosti skladno z nacionalno zakonodajo, predvsem z ZDR-1, kot na primer: glede plače, 

delovnega časa, odmorov, počitkov, varstva pri delu, itd. Če delodajalec krši posamezne 

delavčeve pravice, se tak delavec lahko obrne na Inšpektorat RS za delo, ki je pristojen za 

nadzor delovnopravne zakonodaje, in zoper njega poda prijavo. 

Zadnji cilj, ki smo ga zasledovali v magistrski nalogi, je bil osredotočen na uvedbo 

elektronskega vlaganja vlog za zaposlitev tujcev v RS. V letu 2018 se je pričel projekt 

implementacije oddajanja elektronskih vlog, ki je še vedno v teku in le deloma realiziran. Do 

danes je možno elektronsko vložiti le nekaj od vseh vlog za izdajo ED za prebivanje in delo 

za tujce iz tretjih držav. Vlog za pridobitev delovnega dovoljenja elektronsko še ni možno 

oddajati. Po dobrem letu obstoja portala za elektronsko vlaganje prošenj pa se zaposleni na 

UE po podatkih intervjuvanih kadrovnic še vedno otepajo postopkov elektronskega vodenja. 

Kot navajajo intervjuvane kadrovnice, uradniki ljubljanske UE pozivajo stranke, ki vlogo za 

izdajo ED oddajo elektronsko, k dopolnitvi oddane elektronske vloge in sicer z originalnimi 

dokumenti. Smisel elektronske vloge ni v tem, da se potrdila in dokazila preverjajo v fizični 

obliki, vendar v tem, da vse poteka elektronsko prek spleta. Verjetno bo potrebno še kar nekaj 

časa, preden bo elektronska vloga zaživela in bo postopek zaposlitve tujca hitrejši in bolj 

pregleden. 
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8 SKLEP IN PREDLOGI 

Ugotovili smo, da so postopki zaposlovanja tujcev v RS glede na mnenja deležnikov, ki smo 

jih intervjuvali, zapleteni in dolgotrajni (izvedba postopka izdaje ED lahko traja tudi več kot 

tri mesece). V empiričnem delu magistrske naloge smo na osnovi izvedenih intervjujev 

ugotovili, da se vsi deležniki strinjajo, da so postopki zaposlovanja tujcev v RS predolgi in da 

se nekatera dokazila, ki so priloga k vlogi za izdajo dovoljenj, podvojena.  

Ugotavljamo tudi, da vlaganje elektronskih vlog za izdajo ED ni prineslo rezultatov, kot so jih 

kadrovniki, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem tujcev iz tretjih držav pričakovali. Intervjuvani 

deležniki, tako s strani kadrovnic kot s strani referentke iz ZRSZ, menijo, da je vzrok za tako 

stanje v podvajanju postopka za izdajo ED (oddaja elektronsko in nato na zahtevo po 

dopolnitvi še na okencu ali po pošti). Ko delodajalec odda e-vlogo za izdajo ED, mora namreč 

naknadno na UE dostaviti še originale dokazil oziroma potrdil, ki so priloga oddani vlogi. Na 

področju elektronskega oddajanja vlog bo potrebno narediti še veliko izboljšav, predno bo ta 

portal zaživel. Na enotnem portalu bi morali urediti dostop za oddajo vloge za izdajo 

delovnega dovoljenja in ED, na drugi strani pa bi dokazilo, ki se ga priloži k eni izmed vlog, 

moralo zadostovati za odločanje v vseh ostalih povezanih postopkih. 

Glede postopkov zaposlovanja tujcev iz tretjih držav ugotavljamo, da imajo tujci, ki so 

zaposleni na osnovi bilateralnega sporazuma, več pravic in lahko v primeru spora lažje 

zamenjajo delodajalca. Na splošno pa ugotavljamo, da tujci, ki se zaposlijo na delovno mesto 

voznika, prihajajo v RS predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije in da so to osebe z nižjo 

poklicno izobrazbo, ki jim slovenska zakonodaja ni poznana. Tujci v večini primerov ne 

poznajo svojih pravic in dolžnosti. Voznikom - tujcem, ki so zaposleni v podjetjih, ki 

opravljajo mednarodni cestni ali tovorni promet, pa je še težje integrirati se v okolico in 

spoznati svoje pravice in seveda dolžnosti, ker jih dejansko v RS ni. 

Po proučitvi postopkov zaposlovanja in ugotovitvi stanja na trgu dela v RS predlagamo, da se 

postopki za izdajo ED poenostavijo v smislu, da klasične papirnate vloge, ki jih stranke 

oddajajo na okencih oziroma po pošti, zamenjajo elektronske vloge. Vzpostavi naj se enoten 

portal (lahko tudi e-Vem), na katerem bo možno vložiti tako vlogo za zaposlitev tujca po 

sporazumu kot tujca iz ostalih tretjih držav. Dostop na strani obdelovalcev vlog naj se dodeli 

tako ZRSZ kot UE. Portal za elektronsko oddajo vlog je sicer že vzpostavljen, vendar je 

elektronsko možno oddati le nekatere vloge. Elektronsko oddane vloge se zaradi birokratskih 

ovir, ki so jih zaznale intervjuvane kadrovnice (nujna dostava tudi originalnih prilog k vlogi 

za izdajo oziroma podaljšanje enotnega dovoljenja), ne oddajajo v taki meri, kot bi bilo 

smotrno. Še vedno prevladuje oddaja papirnatih vlog na okencih oziroma po pošti. 

Predlagamo tudi, da bi se v postopku podaljšanja ED za prebivanje in delo, ki se po navadi 

izvaja pred potekom 12 mesecev, upoštevala dokazila, ki so bila priložena prvi vlogi za izdajo 

ED, razen, če jim ni potekla veljavnost. S tem ukrepom bi zagotovo vsaj nekoliko 
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razbremenili tujce – voznike, ki morajo zaradi pridobivanja novih dokazil, prekiniti delo in se 

vrniti v RS, da pridobijo potrebna dokazila, ki jih priložijo vlogi za podaljšanje ED. 

Nadalje predlagamo izobraževanje referentov na UE za delo z elektronskimi vlogami. 

Predlagamo tudi, da se izdajo enotna navodila za vodenje postopkov izdaje ED za prebivanje 

in delo za območje celotne Slovenije. Ko pokličemo na določeno UE na Štajerskem in 

zastavimo določeno vprašanje, namreč dobimo odgovor, ki pa se popolnoma razlikuje od 

odgovora, ki ga dobimo na UE v Ljubljani na identično zastavljeno vprašanje za enak 

postopek. Na to so nas opozorile intervjuvane kadrovnice, ki so izpostavile, da je reševanje 

oddane vloge največkrat odvisno od tega, kateremu referentu je vloga dodeljena v reševanje. 

Prakso je treba poenotiti. Smiselno bi bilo izdati enotna in jasna navodila referentom, ki 

rešujejo vloge, ali pa uvesti centralizirano izobraževanje referentov iz vse Slovenije. 

Predlagamo tudi ločevanje postopkov, in sicer naj se določeni referenti specializirajo za 

reševanje vlog za prvo izdajo ED, drugi pa naj se specializirajo za reševanje vlog za 

podaljšanje ED. S tem bi se postopki avtomatizirali in roki za izdajo prvega ED ali za njegovo 

podaljšanje bi se skrajšali. V tem delu bi tudi predlagali, da se izda enotno navodilo, da vsi 

referenti v RS prednostno rešujejo vloge za izdajo dovoljenj za voznike in ostale poklice, ki 

so uvrščeni na deficitarno listo poklicev v RS.  

Po proučitvi postopkov zaposlovanja državljanov iz tretjih držav slovenskemu zakonodajalcu 

priporočamo, da se v prihodnosti sklenejo dodatni sporazumi, saj bi tako bili vsi tujci, ki se 

zaposlujejo v RS, v enakem položaju. Smiselno je, da se najprej izda dovoljenje na osnovi 

sporazuma o zaposlovanju državljanov, šele nato se vloži vloga za izdajo ED za prebivanje in 

delo, saj ZRSZ v predhodnem postopku že preveri vsa dokazila, tako da bi imele UE olajšano 

delo pri preverjanju priloženih potrdil k vlogi za izdajo ED, ker predhodno že ZRSZ opravi 

kontrole prilog k vlogi za izdajo delovnega dovoljenja. Večina prilog v obeh postopkih je 

identičnih. 

Iz navedenega sledi, da je dvojni postopek, ki se vodi za zaposlitev državljanov BiH in Srbije, 

sicer daljši in dolgotrajnejši zaradi dvojne kontrole dokumentov, je pa edini sistematično 

voden postopek za pridobitev ED za prebivanje in delo. Poleg tega tujec, zaposlen na osnovi 

bilateralnega sporazuma, po enoletni zaposlitvi pri delodajalcu, ki je tujca zaposlil v RS, 

pridobi prost dostop na trg dela in lahko zamenja delodajalca, če je ta kršil pogodbene 

obveznosti. Pri državljanih iz drugih tretjih držav, ki se jim postopek začne na UE, se vrstni 

red preverjanja pogojev in dokumentov k vloženi vlogi zamenja, vsekakor pa ne gre brez 

soglasja ZRSZ, razen za izjeme, opredeljene z zakonom. Poleg tega je tak delavec vezan na 

delodajalca, ki ga je v RS zaposlil. Delavec sicer lahko zamenja delodajalca, vendar pa zanj 

veljajo drugačna pravila. Zamenjava delodajalca brez dodatnih soglasij in dovoljenj ni možna. 

Postopek zamenjave delodajalca je v primeru, ko se postopek vodi za voznika daljša od 

ostalih postopkov. V primeru, ko se prične postopek za zamenjavo delodajalca, ki zaposluje 

voznika, bo le-ta šele po prejemu odločbe, da se vlogi za  zamenjavo delodajalca ugodi, moral 
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pred pričetkom dela, poskrbeti tudi za zamenjavo potrdila za voznika (izdaja ga GZS), ki je 

vezano na podjetje v katerem bo po novem zaposlen. Pred pričetkom dela mora pridobiti tudi 

nov A1 obrazec v skladu s 13. členom Uredbe ES št. 883/2004. Iz navedenega sledi, da so 

postopki za zaposlitev oz. prezaposlitev voznikov nekoliko daljši in kompleksnejši od ostalih 

vrst zaposlitev. 

Državi RS bi v izogib konstantnega uvoza delovne sile iz tujine pri relativno visoki stopnji 

brezposelnosti v deficitarnih poklicih svetovali, da spremeni strategijo izobraževanja tega 

kadra. V Sloveniji namreč primanjkuje oseb, ki bi delale v deficitarnih poklicih, bodisi zaradi 

težkih razmer na trgu dela ali pa zato, ker dejansko nimamo ustreznih izobraževalnih 

programov. Na tem področju bi bilo treba analizirati vzroke za nastalo stanje in nato 

sistematično pristopiti k reševanju in izboljševanju.  

Intervjuvane kadrovnice so izpostavile tudi, da se je odnos referentov na ZRSZ do vlagateljev 

vlog bistveno izboljšal. Intervjuvanke menijo, da je to posledica pridobitve usposobljenega 

kadra na ZRSZ (izpostavile so zlasti ljubljanski ZRSZ), in utemeljile, da se referenti hitro 

odzovejo v primeru, da je vloga, ki je bila oddana, nepopolna. V tem primeru pozovejo 

vlagatelja k dopolnitvi vloge, čeprav ZTuj-2 še ni odpravil pooblastil tujcev za zastopnika v 

RS. Referenti na ZRSZ v primeru, da je treba vlogo dopolniti, že pozivajo neposredno 

vlagatelje k dopolnitvi vlog, saj vedo, da so tujci v podrejenem položaju in da jim je težko 

vročiti poziv za dopolnitev vloge, predvsem pa razložiti, katere priloge morajo pridobiti za 

dopolnitev vlog. V primeru, da gre za dopolnitev vloge za izdajo ali podaljšanje dovoljenja 

tujcu, ki je v RS zaposlen kot voznik v mednarodnem prometu, bo poziv za dopolnitev vloge 

najverjetneje pristal na naslovu, na katerem tujca – voznika ni, zato je ZRSZ dopolnitve vlog 

že začeli naslavljati na vlagatelje oz. delodajalce in s tem skrajšali postopke, medtem ko so 

UE še vedno precej toge in se ravnajo po postopkih, ki jih narekuje ZUP. Sprememba, ki jo na 

ZRSZ že uporabljajo, bo v veljavi z novim Zakonom o tujcih, o katerem smo pisali v tretjem 

poglavju. 

Podajamo pa še dodaten predlog za izboljšavo procesov, ki se nanaša na datum izdaje, ki je 

napisan na delovnem dovoljenju. Prvo izdano ED za prebivanje in delo velja eno leto, datum 

izdaje je napisan na kartici ED. Datum, ki je naveden na kartici ED za prebivanje in delo, je 

datum, ko UE prevzame oziroma vpiše prejem vloge za izdajo ED za prebivanje in delo v 

sistem, in ne datum, ko je ED za prebivanje in delo dejansko izdano. Iz izkušenj namreč 

vemo, da so postopki za zaposlitev državljanov iz BIH najdaljši in trajajo v povprečju od tri 

do pet mesecev. Iz navedenega sledi, da ko delavec tujec prejme prvo ED, ki se izda za dobo 

veljavnosti enega leta, to prejme s štirimesečno zamudo in mu dejansko velja samo še osem 

mesecev in ne eno leto, kot to predpisuje zakon. Predlagamo, da se na kartico ED za 

prebivanje in delo vpiše datum, ko gre kartica v izdelavo, tako bi izdano ED, ki bi bilo 

vročeno delavcu, veljalo skoraj celo leto. Tudi z upoštevanjem tega predloga bi se zaostanki  

pri reševanju vlog zmanjšali. 
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Pri proučevanju postopkov zaposlovanja tujcev (voznikov) smo prišli do zaključka, da je 

zaposlitev delavca iz države članice EU tako za delodajalca kot za delavca najhitrejša in 

najcenejša, vendar glede na uvodne trditve ter navedbe GZS in OZS, ki sta izpostavili 

aktualno problematiko cestnega prevozništva (blaga in potnikov), ugotavljamo, da tudi na 

ozemlju držav članic EU primanjkuje delavcev voznikov, zato lahko zatrdimo, da sodi poklic 

voznika na seznam deficitarnih poklicev na celotnem ozemlju EU. Zaradi te ugotovitve so 

delodajalci držav članic primorani uvažati tuje državljane iz tretjih držav. 

Predlagamo, da se na ravni države oblikujejo izobraževalni programi za usposabljanje kadrov, 

ki so na listi deficitarnih poklicev. Predlagamo tudi, da se za delovna mesta, ki so na seznamu 

deficitarnih poklicev, razpiše pomoč v obliki subvencij za zaposlitev oz. usposobitev 

delavcev, ki bi se bili pripravljeni izobraziti za zasedbo teh delovnih mest. 

Med nastajanjem magistrske naloge se je v letu 2019 že spremenil Zakon o tujcih, ki je kljub 

sprejeti spremembi v letu 2019 ponovno v javni obravnavi Vlade RS. Prav tako je na Vladi 

RS v obravnavi sprememba Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. 

Ministrstva so poslala številna navodila neposredno na upravne organe, ki sodelujejo v 

postopkih izdaje dovoljenj, tako da lahko povzamemo, da je trg dela spremenljivo okolje, ki 

se nenehno prilagaja razmeram v RS. Potrebno se bo prilagoditi in optimizirati birokratske 

postopke, da bo zaposlovanje hitrejše in enostavnejše za vse deležnike, ki se srečujejo na trgu 

dela v RS. 
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Priloga 5 Obrazec TUJ-SRB-1 

Priloga 6 Prošnja za izdajo/podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo 
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Priloga 4 

 

obrazec TUJ-BIH-1 

 

 

 

 

Na osnovi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov BiH o 

zaposlovanju državljanov BiH v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike 

Slovenije in Svetom ministrov BiH o zaposlovanju državljanov BiH v Republiki Sloveniji /Ur l  RS-MP, št 

14/2012/ vlagam 

 

VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA / prva zaposlitev, strokovna zaposlitev/ 

 

Podatki o delodajalcu 

1  Delodajalec  

 A Sedež  

 B Matična številka  

 C Davčna številka   

2 A Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje  

 B Registrska številka obrazca PD-BIH    

3 Kraj opravljanja dela A na sedežu delodajalca  

  B  na terenu (lokacija)  

4 Prošnja za dovoljenje za:  A Prva zaposlitev  

  B Prva strokovna zaposlitev  

5 

Pričetek zaposlitve  

 
od  

Veljavnost dovoljenja je 

tri leta  

6 Telefonska številka delodajalca  

7 Datum plačila upravne takse  

 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  

ZA ZAPOSLOVANJE 

 



Priloga 4 

 

Podatki o delavcu migrantu  

1 Priimek (in priimek ob rojstvu)  

2 Ime  

3 Spol (obkroži) M Ž 4 Dan, mesec in leto rojstva                                                    

5 
Enotna matična številka delavca 

migranta 
 

6 Davčna številka delavca migranta  

7 Kraj in država rojstva                                                      8 Državljanstvo  

9 
Priznana pravica do združevanja 

družine po Zakonu o tujcih obkroži) 
DA         /      NE    

10 

Naslov prebivališča v RS 

(ulica in hišna številka, poštna št.) 

 

11 Naslov prebivališča v tujini  

12 Izobrazba      1 3. Poklicna kvalifikacija  

14 Posebno znanje, delovne izkušnje  

 

Ime in priimek odgovorne osebe delodajalca: 

       _______________________________________ 

 

       Podpis in žig: 

 _______________________________________ 

 



Priloga 5 

 

obrazec TUJ-SRB-1 

 

 

 

Na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o 

zaposlovanju državljanov Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike 

Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Srbije v Republiki Sloveniji (Uradni list  RS-

MP, št. 38/2019;  BRSZD) vlagam 

 

VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA / prva zaposlitev, strokovna zaposlitev/ 

 

Podatki o delodajalcu 

1  Delodajalec  

 A Sedež  

 B Matična številka  

 C Davčna številka   

2 A Delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje  

 B Registrska številka obrazca PDM-KTD    

3 Kraj opravljanja dela A na sedežu delodajalca  

  B  na terenu (lokacija)  

4 Prošnja za dovoljenje za:  A Prva zaposlitev  

  B 

Prva strokovna zaposlitev 

 

 

5 

Pričetek zaposlitve  

 

od  
Veljavnost dovoljenja je 

tri leta 
 

6 Telefonska številka delodajalca  

7 Datum plačila upravne takse  

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  

ZA ZAPOSLOVANJE 

 



Priloga 5 

 

Podatki o delavcu migrantu  

1 Priimek (in priimek ob rojstvu)  

2 Ime  

3 Spol (obkroži) M Ž 4 Dan, mesec in leto rojstva                                                    

5 
Enotna matična številka delavca 

migranta 
 

6 Davčna številka delavca migranta  

7 Kraj in država rojstva                                                      8 Državljanstvo  

9 

Naslov prebivališča v RS 

(ulica in hišna številka, poštna št.) 

 

10 Naslov prebivališča v tujini  

11 Izobrazba      1 2. Poklicna kvalifikacija  

13 Posebno znanje, delovne izkušnje  

 

Ime in priimek odgovorne osebe delodajalca: 

       _______________________________________ 

 

       Podpis in žig: 

 _______________________________________ 
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