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POVZETEK 

V diplomski nalogi smo preučili vlogo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri izdaji 

delovnih dovoljenj za zaposlovanje tujcev. Postavljena hipoteza je bila, kako gibanje 

brezposelnih oseb vpliva na izdajo delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev. Izvedli smo analizo 

podatkov za obdobje 2008–2017, s katero smo ob spremljanju gibanja brezposelnih oseb 

ugotovili, da število registrirane brezposelnosti vpliva na izdajo delovnih dovoljenj za 

zaposlovanje tujcev migrantov. Ob preučitvi strukture brezposelnih oseb smo ugotovili, da je 

stanje na trgu dela ob začetku gospodarske krize in vse do vzpona gospodarske rasti vplivalo 

na brezposelnost. Prav tako smo ugotovili, da je struktura registrirane brezposelnosti po 

izobrazbi oz. deležu posameznih kategorij brezposelnosti vplivala na trenutno stanje v 

obravnavanem obdobju, ki je povzročilo gibanje delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev.  

Ključne besede: Zavod RS za zaposlovanje, kriza, brezposelnost, delovna dovoljenja, tujci. 

 

SUMMARY 

In this thesis we examined the role of the Employment Service Office of the Republic of 

Slovenia in issuing work permits for employing foreigners. The set hypothesis was based on 

how movement of unemployed individuals influences the issuance of work permits for 

employment of foreigners. We carried out a secondary data analysis for the period 2008 – 2016, 

which, when monitoring the movement of unemployed individuals, concluded that the number 

of registered unemployment affects the issuance of work permits for the employment of 

migrants. When examining the structure of unemployed individuals, it was found out that the 

situation on the labor market at the onset of the economic crisis and up until the rise of the 

economic growth affected unemployment. We also found out that the structure of registered 

unemployment by education or the share of individual categories of unemployment affected the 

current situation on the period considered, which resulted in the movement of work permits for 

the employment of foreigners.  

Key words: Employment Service Office of the Republic of Slovenia, crisis, unemployment 

work permits, foreginers. 
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1 UVOD 

Vsebina in namen prvega poglavja je dodobra pojasniti temeljne pojme, obravnavane probleme 

in domnevna izhodišča diplomska naloga. Začrtati cilje, navesti metode za izpeljavo ciljev ter 

določili izhodišča in omejitve, ki jih predvidevamo pri oblikovanju diplomske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Globalna gospodarska kriza v letih 2007 do 2010 je na slovensko gospodarstvo vplivala 

predvsem v obdobju od 2009 do 2014. Leta 2009 se je Evropsko gospodarstvo nahajalo v 

globoki recesiji, letna stopnja realne rasti BDP v letih 2007–2009 je padla za 4,1 odstotno točko 

(IMF, 2010). Zabeležen je bil tudi padec uvoza in izvoza blaga in storitev v EU. Posledica krize 

je bilo zmanjšanje izvoza in padec na finančnih in nepremičninskih trgih. Padec proizvodnje je 

vodil do zmanjšanje zaposlenosti in povečane brezposelnosti. Na žalost je po sprejemu pravila 

v državah EU padel odstotek zaposlenosti v vseh državah. Hitrost padca je bila druga 

najhitrejša, takoj za padcem BDP. Če analiziramo trg dela, se pokaže, da se stopnje 

brezposelnosti na gospodarske dejavnosti odzivajo z zamudo. Povečanje davčnih olajšav za 

vlaganje v opremo in neopredmetena osnovna sredstva ima pomembno vlogo pri izboljšanju 

položaja podjetij. Država je s svojimi sredstvi sodelovala pri financiranju usposabljanja in 

prekvalifikaciji delavcev, zaposlenih v podjetjih, brezposelnih in mladih (Hribernik idr. 2010, 

67).  

V Sloveniji stanje brezposelnosti spremlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v 

nadaljevanju ZRSZ). Podatki ZRSZ nam povedo, da je bilo konec leta 2012 in v začetku leta 

2013 na ZRSZ prijavljenih približno 120.000 brezposelnih oseb. V prvi polovici leta 2014 je ta 

številka narasla na 130.000 brezposelnih. Po oceni Statističnega urada Republike Slovenije (v 

nadaljevanju SURS) je rast zaposlenosti v letu 2014 začela naraščati. V letu 2016 se je 

zaposlenost glede na leto 2015 povečala za 1,9 %. V letu 2016 je bila skupna zaposlenost 

ocenjena na 959.741 oseb. Ta trend zaposlovanja se je nadaljeval tudi v letu 2017. Po podatkih 

ZRSZ z rastjo zaposlovanja upada število brezposelnih oseb. V letu 2017 je število brezposelnih 

oseb padlo pod 85 tisoč. Gospodarska rast je pripeljala do razpisa novih delovnih mest, vendar 

do zapolnitve potreb ni prišlo. Prišlo pa je do uvoza delovne sile iz Hrvaške, Bosne in 

Hercegovine, Srbije, EU in drugih držav (ZRSZ, 2018a).  

Temelj slovenske integracijske politike je bil ustvarjen leta 1999, saj je takrat Državni zbor 

ratificiral Resolucijo o migracijski politiki Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/99). Omenjena 

resolucija temelji na ukrepih družbe in države, ki zagotavlja dobre pogoje za kvalitetno življenje 

migrantov, še naprej spodbuja združevanje ter omogoča migrantom, da postanejo del 

slovenskega družbenega razvoja z vso odgovornostjo. V nadaljevanju resolucija svoje cilje 

integracijske politike gradi na načelih, med katerimi je najpomembnejše načelo enakopravnosti, 

vzajemnega sodelovanja ter svobode. Resolucija je začrtani model slovenske integracijske 
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politike, ki migrantom nudi enakovredno vklopitev v slovensko okolje ob istočasnem 

obvarovanju njihove identitete (Bešter, 2003,13). Slovenija je tako začrtala okvir dela in 

zaposlovanja tujcev, ki ga je nadgradila z Zakonom o tujcih (ZTuj-2, Ur. l. RS, št. 45/2014) in 

Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT Ur. l. RS, št. 47/2015) ter 

Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD-D Ur. l. RS, št. 5/2017). 

Zavod ZRSZ je izvajalska organizacija pod okriljem Direktorata za trg dela in zaposlovanje 

pod vodstvom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. ZRSZ uravnava 

zaposlovanja doma in v tujini, študentsko politiko in uveljavljane poklicnih standardov, 

zavarovanje za primer brezposelnosti, ureja področje pretoka delovne sile, certifikatnega 

sistema in izobraževanje odraslih. Cilje ZRSZ je uresničevanje ciljev razvoja trga dela in 

politike zaposlovanja, ki temelji na Evropski strategiji zaposlovanja (MDDSZ 2018). Njegove 

temeljne naloge, kot navajajo na spletni strani ZRSZ, so: »posredovanje zaposlitev in 

zaposlitveno svetovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer 

brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj 

in zaposlovanje tujcev, izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja 

dejavnosti ZRSZ, informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja« (ZRSZ, 2018b). 

Če primerjamo podatke ZRSZ za Slovenijo v obdobju med leti 2008 in 2018, ugotovimo, da se 

glede na število brezposelnosti še naprej povečuje število izdanih delovnih dovoljenj z naslova 

tujčeve izvorne države. Poudariti je potrebno, da se je s 1. septembrom 2015 na področju izdaje 

delovnih dovoljenj uvedla zakonska sprememba. ZRSZ je dodeljena dvojna vloga. Prva, 

primarna vloga je izdaja delovnih dovoljenj za sezonska dela, za zaposlitev delavcev na podlagi 

Sporazuma o zaposlovanju delavcev iz BiH v RS in za zaposlovanje hrvaških delavcev v 

prehodnem obdobju (velja od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2018) po vstopu Hrvaške v EU. Druga, 

sekundarna vloga pa je izdaja soglasij k enotnemu dovoljenju, katerega izdajajo Upravne enote. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil preučiti povpraševanje po zaposlovanju tujcev ter izdaji 

delovnih dovoljenj in soglasij za delo glede na padec števila brezposelnih po koncu gospodarske 

krize. Navedeno smo želeli preučiti zato, ker nam projekcija gospodarske rasti kaže na 

povečanje izdaj delovnih dovoljenj in soglasij za delo tujcev s strani ZRSZ. 

Cilj diplomske naloge je bil najprej predstaviti vlogo ZRSZ ter podrobno opisati postopek 

kontrole trga dela, katerega predhodni postopek je vpogled trenutnega stanja na trgu dela, 

povpraševanja in ponudbe. Prav tako je bil naš cilj na kratko predstaviti primarne in sekundarne 

vloge ZRSZ pri zaposlovanju tujcev. Prav tako pa smo se osredotočili na obdobje od začetka 

globalne krize leta 2008 do ponovnega razcveta gospodarstva, ki se je zgodil leta 2017. To 

pomeni, da smo analizirali, kako število prijavljenih brezposelnih oseb na ZRSZ vpliva na 

število izdanih delovnih dovoljenj za delo tujcev. 
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1.3 Metode za doseganje ciljev 

V diplomski nalogi smo uporabili teoretične in analitične metode. Teoretični del je sestavljen 

iz pregledovanja in preučevanja izbrane strokovne literature in virov, slovenske zakonodaje s 

področja zaposlovanja tujcev in informacij o vlogi ZRSZ pri zaposlovanju tujcev. Uporabili 

smo metodo deskripcije ali opisovanja, s katero smo podprli analitični del diplomske naloge.  

V analitičnem delu smo uporabili analizno metodo sekundarnih podatkov, s katerimi razpolaga 

tudi ZRSZ in Statistični urad RS. Preučevano obdobje je segalo od 2008 do 2017. Pod 

drobnogled smo vzeli segment zaposlovanja tujcev, pri katerem ima ZRSZ vlogo izdaje 

delovnih dovoljenj in izdaje soglasij za zaposlovanje tujcev. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavke diplomske naloge so bile:  

 ZRSZ s kontrolo trga dela vpliva na število izdanih delovnih dovoljenj za delo tujcev; 

 gospodarska kriza je vplivala na število brezposelnih v tem obdobju; 

 gospodarska rast je vplivala na spremembo strukture brezposelnosti iz pretežno heterogene  

 v homogeno strukturo. 

Omejitve dela so bile: 

 da se pravna ureditev na področju trga dela in zaposlovanja tujcev ne bo spreminjala; 

 vsaka država svoj trg dela pokriva s svojo zakonodajo, 

 področje diplomske naloge je omejeno na ozemlje Republike Slovenije. 
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2 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 

V tem poglavju bomo predstavili ZRSZ kot organizacijo, ki uravnava zaposlovanje doma in v 

tujini ter njeno predstavitev, strukturo in organizacijo. Da bomo lažje razumeli delovanje ZRSZ, 

si bomo podrobneje pogledali njegovo delovanje na področju objave prostega delovnega mesta 

in kontrole trga dela. V uvodu smo  predstavili, da ima ZRSZ po sprejetju nove zakonodaje na 

področju dela in zaposlovanja tujcev dodeljeno dvojno vlogo. O tej temi bomo obširneje 

govorili v poglavju izdaja delovnih dovoljenj primarna in sekundarna vloga ZRSZ. 

2.1 Predstavitev 

Mestna posredovalnica za delo, Delavske zbornice, Borza dela, Javna borza dela, Služba 

posredovanja del, Posredovalnice za delo, Zavod za zaposlovanje delavcev so različna 

poimenovanja, ki jih je imel  ZRSZ skozi zgodovino (Gantar 2001, 7-21). 

Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-UPB1 Ur. l. RS, št. 

107/2006) v 61. členu navaja, da je ZRSZ »ustanovljen kot javni zavod in je organiziran enotno 

za območje Republike Slovenije« ter se lahko »za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela 

dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju oblikujejo organizacijske 

enote«. Je izvajalska organizacija pod okriljem Direktorata za trg dela in zaposlovanje pod 

vodstvom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju 

MDDSZ). 

Kot navaja ZRSZ (ZRSZ, 2018b), so njegove temeljne naloge, da posreduje zaposlitev, izvaja 

svetovanje, izvaja poklicno orientacijo, izvaja zavarovanje za primer brezposelnosti, izvaja 

aktivno politiko, spremlja zaposlovanje tujcev in izdajo dovoljenj, kreira strokovna, analitična 

in razvojna gradiva s svojega področja ter objavlja informacije o trgu dela. Storitev ZRSZ se 

poslužujejo osebe brez zaposlitve in tudi osebe, ki želijo strokovno pomoč pri poklicni 

orientaciji in zaposlitvi ter delodajalci. ZRSZ sodeluje s socialnimi partnerji in izbranimi 

izvajalci programov. V prihodnje si želi ZRSZ v Sloveniji in EU razviti v aktivnega, 

napredenega in opaženega partnerja na trgu delo, ki bi ohranjal trenutne načine delovanja in 

sodelovanja ter jih nadgradil z novimi metodami, ki bi vodile k zastavljenim ciljem (ZRSZ, 

2018c). 

2.2  Organizacija 

Organizacija ZRSZ je določena z zakonom (ZZZPB-UPB1 Ur. l. RS, št. 107/2006) in statutom 

(Statut ZRSZ Ur. l. RS, št. 34/2008, 58/2011 in 50/2012), ki urejata ZRSZ, organe, pristojnost, 

načine odločanja in vprašanja s področja dela in poslovanja. 
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Sedež ZRSZ je v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX / 6 in deluje na treh ravneh: 

 vodstvo in Centralna služba na sedežu ZRSZ – zagotavljata usmeritve in enovito 

metodologijo za operativno in strokovno realizacijo postopkov s področja dejavnosti 

ZRSZ ter nudita vso podporo na informacijskem, kadrovskem, finančnem, analitskem, 

računovodskem in pravnem področju; 

 območne službe – izvajajo operativne in strokovne naloge s sfere delovanja ZRSZ v svoji 

regiji ter preučujejo in sledijo gibanju brezposelnosti in zaposlenosti. Njihova naloga je 

nuditi strokovno in operativno pomoč uradom za delo v obsegu območnih služb. Na 

lokalnem oziroma regionalnem območju sodelujejo z delodajalci, subjekti na trgu dela ter 

izvajalci dejavnosti ZRSZ; 

 uradi za delo – s prve roke nudijo strankam pravice s sfere zaposlitvenega svetovanja in 

posredovanja dela in zaposlitve. Uresničujejo pravice z naslova zavarovanja za primer 

brezposelnosti ter izvršujejo ukrepe zaposlovanja in poklicnega usmerjanja mladih in 

odraslih brezposelnih oseb (ZRSZ, 2018d). 

 

 

Slika 1: Splošna shema organiziranosti ZRSZ 

Vir: ZRSZ 2018e. 
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Slika 2: Območne službe ZRSZ 

Vir: ZRSZ 2018f. 

2.3  Objava prostega delovnega mesta 

Delodajalci se za potrebe zaposlovanja poslužujejo različnih oblik objav prostega delovnega 

mesta. Poleg objave oglasa na svojih spletnih straneh ali na različnih portalih za zaposlovanje 

objavijo oglas tudi preko različnih medijev ali se obrnejo na ZRSZ.  

Kot navaja pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela 

(Ur. l. RS, št. 53/2017), delodajalci ZRSZ sporočijo podatke o prostem delovnem mestu. Ob 

želji po izvedbi posredovanja zaposlitve lahko izberejo javno objavo prostega delovnega mesta 

pri ZRSZ. Objava vsebuje naziv delovnega mesta, opis delovnih nalog, zahtevano izobrazbo, 

trajanje zaposlitve, delovne izkušnje in pogoje za izvrševanje dela, lahko se navede tudi druge 

pogoje za zasedbo delovnega mesta. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od treh 

delovnih dni. V primeru posredovanja kandidatov s strani ZRSZ se prijavni rok podaljša na 

osem dni. Pri ZRSZ je obvezna objava prostega delovnega mesta za delodajalce iz javnega 

področja in gospodarske družbe v večinski družbeni lasti. 
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Prosto delovno mesto delodajalci brez dodatnih stroškov objavijo na ZRSZ, pri tem pa 

uporabijo: 

 Portal za delodajalce.  

 

Slika 3: Vstop za registrirane uporabnike 

Vir: ZRSZ 2018g. 

 Obrazec PDM-1: Sporočilo o prostem delovnem mestu, ki ga natisnemo in izpolnjenega v 

enem izvodu pošljemo na Urad za delo, Območno službo Zavoda. 

Po objavi prostega delovnega mesta pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta ni mogoče 

spreminjati. Obstoječa objava se lahko sicer umakne oziroma razveljavi,  nato pa se objavi novo 

Sporočilo o prostem delovnem mestu s spremenjenimi pogoji. 

Kot navaja 26. člen ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/2013), objava prostega delovnega mesta ni 

potrebna, če gre za: 

 podpis nove pogodbe o zaposlitvi, 

 zaposlitev invalida, 

 zaposlitev za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

 podpis nove pogodbe po končanem opravljenem pripravništvu, 

 zaposlitev zaradi spremembe delovnega časa. 

https://www.zadelodajalce.si/
file:///D:/MAMI/ZRSZ,%20Portal%20za%20delodajalce,%20%20https:/www.zadelodajalce.si/%20dne%205.6.2018
https://www.ess.gov.si/_files/4912/PDM-1_z_navodili.pdf
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2.4  Kontrola trga dela 

O kontroli trga dela govorimo takrat, ko preverjamo izpolnjevanje pogojev, da v bazi 

brezposelnih, prijavljenih na ZRSZ, ni ustreznih oseb oziroma kandidatov za zaposlitev.  

Delodajalec pred zaposlitvijo tujca in oddaje vloge, pisne odobritve ali dovoljenja za sezonsko 

delo pri ZRSZ odda sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD). V 

petih dneh od ZRSZ prejme obvestilo, v katerem navaja, da v registru brezposelnih oseb ni 

ustrezne domače ali z domačimi državljani izenačene brezposelne osebe. Obvestilo se šteje kot 

dokazilo o izpolnjevanju pogojev. Tako se zmanjša tveganje zavrnitve vloge zaradi 

neizpolnjevanja pogojev.  

Po dikciji ZZSDT je kontrola trga dela eden od pogojev za izdajo (Ur. l. RS, št. 47/2015): 

 delovnih dovoljenj za delavce, ki prihajajo iz BiH, 

 dovoljenj za novo zaposlitev hrvaških državljanov v prehodnem obdobju po 

vstopu Hrvaške v EU, 

 dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve do 90 dni, 

 soglasja k enotnemu dovoljenju za: 

– zaposlitev, 

– sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve več kot 90 dni, 

 soglasja k pisni odobritvi za: 

– zamenjavo delovnega mesta, 

– zamenjavo delodajalca, 

 soglasja k modri karti EU, 

 informativnega lista za zaposlitev tujcev, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi 

drugih razlogov kot zaposlitev ali delo. 

Kot navaja Odredba o določitvi poklicev (Ur. l. RS, št 32/2017, 52/2017, 5/2018, 44/2018), 

kontrola trga dela pred oddajo vloge za dovoljenje ni potrebna za naslednje poklice: 

 varilec, 

 voznik, 

 orodjar, 

 strugar, 

 elektroinštalater, 

 zidar, 

 tesar, 

 kuhar, 

 elektromehanik. 

https://www.ess.gov.si/_files/10649/Obrazec_PDM_KTD.pdf
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2.5  Izdaja delovnih dovoljenj kot primarna vloga Zavoda 

Nova zakonodaja je povzročila ZRSZ korenito spremembo iz naslova dela in zaposlovanja 

tujcev. V nadaljevanju bomo obširneje govorili o primarni vlogi, katera zajema izdajo, 

podaljševanje in razveljavitev delovnih dovoljenj.  

Vse vrste delovnih dovoljenj izdaja Centralna služba za zaposlovanje tujcev, Rožna dolina, 

Cesta IX/6. Postopek se prične z oddajo vloge na predpisanem obrazcu s prilogo in zahtevano 

dokumentacijo v Glavno pisarno Centralne službe  ali poslano priporočeno pošiljko. Na podlagi 

veljavne zakonodaje o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se za vloge in spise 

plačuje upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah. 

Delodajalci vse splošne informacije o vlogi, pojasnila in informacije o poteku postopkov ter 

pomoč pri izpolnjevanju pridobijo neposredno pri svetovalcih v času uradnih ur za stranke na 

okencu Centralne službe oziroma v času telefonskih informacij na telefonski števili 01 300 49 

40 od ponedeljka do srede med 13.00 in 15.00 in od ponedeljka do petka na brezplačni številki 

Kontaktnega centra 080 20 55.  

Portal za delodajalce – eStoritev je namenjen delodajalcem, ki sodelujejo z ZRSZ. Uporabljajo 

ga samo registrirani delodajalci. Pred prvo prijavo je potrebno opraviti postopek registracije. 

Storitev delodajalcem omogoča predstavitev informacij o oddanih vlogah ter spremljanje stanja 

vlog od sprejema do rešitve. 

 

Slika 4: Portal za delodajalce 

Vir: ZRSZ 2018h. 
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Na dan 1. septembra 2015 je v veljavo stopil Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 

tujcev ZZSDT. Novost navaja uporabo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev v 

Sloveniji, ki ga izdaja UE. ZRSZ izda ob izpolnitvi pogojev za posamezno vrsto soglasja le 

odobritev. Tujcem iz tretjih držav dovoljenje omogoča vstop v Slovenijo, začasno bivanje, 

zaposlitev in delo (Ur. l. RS, št 47/2015). 

Vlogo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja lahko vloži delodajalec ali tujec. Kadar 

vlogo oddaja tujec in gre za prvo enotno dovoljenje, jo mora oddati na slovenskem diplomatsko-

konzularnem predstavništvu v matični državi. Delodajalec jo odda na UE. K vlogi je potrebno 

priložiti naslednje:  

 fotografijo za osebni dokument,  

 overjeno fotokopijo potnega lista, 

 dokazilo o obveznem socialnem zavarovanju v državi; če tega ni, je potrebno dokazilo o 

zavarovanju za tujino, ki zagotavlja nujno medicinsko pomoč, 

 potrdilo o nekaznovanju iz države izvora tujca, vedno le pri izdaji prvega enotnega 

dovoljenja, v nasprotnem primeru pa le na zahtevo UE. 

Na podlagi enotnega dovoljenja se sme tujec zaposliti pri delodajalcu, ki izpolnjuje pogoje za 

zaposlitev tujca, ima poravnane vse davčne obveznosti, ni v stečaju ali likvidaciji in izpolnjuje 

še druge pogoje v skladu s 17. členom ZZSDT, (Ur. l. RS, št. 47/2015). 

Kot narekuje 7. točka 4. člen ZZSDT (Ur. l. RS, št 47/2015), tujec z veljavnim enotnim 

dovoljenjem sme pri istem delodajalcu spremeni delovno mesto, menja delodajalca ali opravlja 

delo pri dveh ali več delodajalcih. Lahko pa sklene novo pogodbo o delu z naslova civilnega 

prava. V tem primeru tujec potrebuje od upravne enote pisno odobritev v obliki odločbe, ki se 

izda na prošnjo tujca ali delodajalca. ZRSZ na zahtevo upravne enote v roku petnajstih dni od 

prejema prošnje izda soglasje. V primeru, da zakonski pogoji niso izpolnjeni, ZRSZ obvesti 

upravno enoto, ki prošnjo zavrne z odločbo. 

Kot je navedeno na spletni strani ZRSZ, nova zakonodaja narekuje ZRSZ, da še vedno izdaja, 

podaljšuje in razveljavlja delovna dovoljenja za: 

 sezonska dela v kmetijstvu, krajša od 90 dni v koledarskem letu, 

 zaposlitev državljanov BiH, na osnovi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in 

Hercegovine v Sloveniji, ki se izvaja od 1. 3. 2013, 

 zaposlitev hrvaških državljanov (ob upoštevanju prehodnega obdobja vstopa Hrvaške v 

EU), ki v Slovenijo prihajajo na novo ali tukaj bivajo manj kot dve leti in zanje velja Zakona 

o podaljšanju prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih 

družinskih članov (ZRSZ, 2018i). 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/dovoljenje_za_sezonsko_delo
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/zaposlovanje_delavcev_iz_bih
https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/zaposlovanje_hrvaskih_delavcev
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2.5.1. Dovoljenje za sezonsko delo 

O sezonskem delu govorimo takrat, kadar je delo vezano na sezono posameznih del oziroma se 

pojavi takrat, kadar v določenem kraju zaradi povečanja dela potrebujejo večje število delovne 

sile, kot je je na razpolago. Obdobje je lahko krajše ali daljše narave. Prvi zapiski segajo v 19. 

stoletje. V domačem okolju je prihajalo do pomanjkanja nekaterih naturalij ali do presežka 

delovne sile, ki je niso mogli  priskrbeti dela doma. Posledica so bile občasne migracije, ki so 

temeljile na iskanju naturalij oziroma na sezonskem zaposlovanju. V Sloveniji se 

povpraševanje po sezonskih delavcih pojavlja v času večjih kmetijskih del – obiranja jagod, 

jabolk, različne zelenjave, grozdja, ... Sezonsko se zaposluje zlasti prebivalstvo iz 

sosednje Hrvaške in iz nekdanjih republik bivše Jugoslavije. 

Kot navaja 2. odstavek 28. člena ZZSDT (Ur. l. RS, št 47/2015), sezonsko delo definira kot 

delo v kmetijstvu, krajše od 90 dni v koledarskem letu. Tujec potrebuje delovno dovoljenje. 

Izda ga ZRSZ ob pogoju, da so izpolnjeni naslednji pogoji. Tujec mora imeti veljavni potni list 

(veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Sloveniji) in 

ustrezno zdravstveno zavarovanje. Delodajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, 

v kateri bo tujec izvajal delo, ne sme biti v likvidaciji ali stečaju, poravnane mora imeti davčne 

obveznosti z naslova dela ali zaposlitve. Izpolnjena morata biti še dva pogoja, in sicer sklenjena 

pogodba o zaposlitvi in pa pogoj, da  v bazi brezposelnih ni ustrezne osebe (Ur. l. RS, št 

47/2015). 

Delodajalec ali naročnik na ZRSZ predloži vlogo na obrazcu SEZ-ZZSDT skupaj s 

potrebnimi dokazili. 

V primeru, da je podlaga za sezonsko delo tujca pogodba civilnega prava, ZRSZ izda dovoljenje 

brez preverjanja trga dela. 

Dovoljenja za sezonsko delo lahko podaljšamo pod pogojem, da je vloga za podaljšanje 

predložena pred potekom roka veljavnosti predhodnega dovoljenja in če so izpolnjeni vsi ostali 

pogoji za izdajo delovnega dovoljenja.  

O vrnitvi dovoljenja ZRSZ govori takrat, ko s tujcem iz kakršnih koli razlogov ni bila sklenjena 

nova pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava ali kadar je tovrstna pogodba prenehala 

veljati pred iztekom veljavnosti dovoljenja sezonskega dela. Dovoljenje se vrne v petnajstih 

dneh od njegove vročitve, kadar tujec ne začne z delom. V primeru prenehanja veljavnosti 

delovnega dovoljenja ali izteku pogodbenega razmerja je potrebno dovoljenje vrniti v treh 

delovnih dneh (ZRSZ 2018j). 

Kot navaja 39. člen ZZSDT (Ur. l. RS, št 47/2015), dovoljenje za sezonsko delo preneha veljati 

ob izteku veljavnega obdobja, če se je dovoljenje vrnilo pred iztekom časa, za katerega je bilo 

izdano, če tujec pridobi pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela, če je dovoljenje 

razveljavljeno ali če tujec, za katerega je bilo izdano dovoljenje, umre. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
https://www.ess.gov.si/_files/7505/obrazec_zrsz_SEZ-ZZSDT-fv01092015.doc
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ZRSZ na spletni strani navaja razloge o razveljavitvi dovoljenja za sezonsko delo (ZRSZ, 

2018k): 

 kadar je bila delodajalcu izrečena pravnomočna globa za prekršek po ZZSDT ali po ZDR-

1 ali po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDZC-1), 

 kadar je bilo v postopku izdaje dovoljenje,  predloženo s strani tujca, ponarejeno dokazilo, 

na podlagi katerega je bilo izdano dovoljenje in je bila predložena pravnomočna odločba, 

 kadar tujec ne prične z delom, 

 kadar ni prijavljen v obvezno socialno zavarovanje najkasneje petnajsti dan od vročitve 

dovoljenja. 

2.5.2. Zaposlovanje delavcev migrantov iz Bosne in Hercegovine  

Že v času bivše Jugoslavije je Slovenija predstavljala odskočno desko za delo v tujini. Z 

vstopom Slovenije v EU pa je postala tranzitna država. Obe novo nastali državi, tako Slovenija 

kot Bosna in Hercegovin (v nadaljevanju BiH) sta se tega dobro zavedali. Rezultat tega 

zavedanja je podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in 

Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju Sporazum). V 

izjavi za medije je takratni minister in podpisnik Sporazuma Ivan Svetlik dejal, da bodo delavci 

tako bolje zaščiteni, saj bodo lahko pod boljšimi pogoji prišli do dela. Hkrati pa je sporazum v 

korist obeh skupnosti, ker zagotavlja možnost, da se tisti, ki pridobijo določene izkušnje v 

Sloveniji, vračajo domov v BiH in tam morda najdejo ustrezno delovno mesto, ter na ta način 

bogatijo ne le Slovenijo, ampak tudi svojo državo. Z dnem 1. 3. 2013 sta se začela izvajati 

Sporazum in Protokol o izvajanju Sporazuma (Ur. l. RS, št. 92/2012). Sledila je dopolnitev 

Sporazuma, ki je v veljavi od 1. 11. 2017. (Ur. l. RS, 29/2017). 

Sporazum (Ur. l. RS, št. 92/2012) navaja določila in načine zaposlovanja državljanov BiH 

ter pogoje in postopke za izdajo dovoljenja. Pogoji po Sporazumu so izpolnjeni, če je kandidat 

dopolnil osemnajst let in je evidentiran kot brezposelna oseba v javnem zavodu službe za 

zaposlovanja v BIH ter če  v Sloveniji ni primernih kandidatov za zasedbo razpisanega 

delovnega mesta. V Sporazumu se navaja, da je za zaposlovanje novih kandidatov, ki šele 

prihajajo na delo v Slovenijo iz BiH, potrebno sodelovati s službo za zaposlovanje imenovano 

Agencija za rad i zapošljavanje v BIH (v nadaljevanju ARZ-BIH). Ko so kandidati že znani, 

ARZ-BIH preveri, ali kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje in ali so pripravljeni sprejeti 

ponujeno zaposlitev.  

Kot navaja ZRSZ, se postopki urejajo za kandidate iz BIH po stari zakonodaji oziroma 

se sporazum ne uporablja za kandidate, ki so zakonito zaposleni v državi zaposlitve na dan 

uveljavitve Sporazuma in katerim je bilo izdano stalno dovoljenje za bivanje ali bivajo na 

podlagi združevanja družine, mednarodne zaščite ali na podlagi šolanja ter v primeru sezonske 

zaposlitve, prostovoljnega dela, usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine, 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=110715#!/Zakon-o-ratifikaciji-Sporazuma-med-Vlado-Republike-Slovenije-in-Svetom-ministrov-Bosne-in-Hercegovine-o-zaposlovanju-drzavljanov-Bosne-in-Hercegovine-v-Republiki-Sloveniji-in-Protokola-o-izvajanju-Sporazuma-med-Vlado-Republike-Slovenije-in-Svetom-minist
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-02-0038?sop=2017-02-0038
http://www.uradni-list.si/1/content?id=110715#!/Zakon-o-ratifikaciji-Sporazuma-med-Vlado-Republike-Slovenije-in-Svetom-ministrov-Bosne-in-Hercegovine-o-zaposlovanju-drzavljanov-Bosne-in-Hercegovine-v-Republiki-Sloveniji-in-Protokola-o-izvajanju-Sporazuma-med-Vlado-Republike-Slovenije-in-Svetom-minist
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delovanja s statusom raziskovalca ali z ustanovitvijo osebne gospodarske družbe oziroma delajo 

kot samostojni podjetnik posameznik (ZRSZ 2018l). 

Postopek zaposlitve delavca migranta po sporazumu se prične na pobudo delodajalca, ki pri 

ZRSZ objavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD in izbere pod rubriko 3d - delavec, 

vstopajoč na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju. Pri tem izpolni v celoti rubriko, 

ki se nanaša na višino plače in namestitev delavca migranta. V primeru, da ima delodajalec že 

znanega kandidata, lahko sočasno z objavo prostega delovnega mesta vloži tudi 

vlogo na obrazcu TUJ-BIH 1 skupaj s Prilogo 2. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je 

potrebno priložiti še overjeno fotokopijo osebnega dokumenta – potni list, overjeno dokazilo o 

pridobljeni izobrazbi, potrdilo, da je delavec migrant prijavljen na ARZ-BIH, potrdilo o plačani 

taksi ter sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za obdobje najmanj enega leta. 

Ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega postopka ZRSZ pripravi dokument - Osnovni 

podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu, katerega po elektronski pošti posreduje 

ARZ-BIH. Istočasno pa delodajalca obvesti o posredovanju zahtevka na ARZ-BIH, od katerega 

pričakuje obvestilo o kraju in času razgovora s kandidati ozirom seznam kandidatov. V primeru 

znanih kandidatov ARZ-BIH kontaktni osebi delodajalca pošlje po elektronski poti 

povpraševanje o posredovanju podatkov izbranega kandidata (osebni dokument, potrdilo o 

izobrazbi, telefonsko številko, pogodbo o zaposlitvi, potrdilo o prijavi na službi za 

zaposlovanja). 

Vloga za zaposlitev delavca na obrazcu TUJ-BIH-1 je lahko vložena sočasno z obrazcem 

PDM-KTD oziroma najpozneje 30 dni od izdaje obvestila Osnovni podatki o delodajalcu in 

delovnem mestu.  

V primeru, da niso izpolnjeni vsi pogoji oziroma vlagatelj PDM-KTD-ja na podlagi poziva 

ZRSZ ne odpravi pomanjkljivosti, mu ZRSZ izstavi Obvestilo o nezmožnosti posredovanja 

delavcev iz BiH z obrazložitvijo. V primeru oddane vloge za izdajo delovnega dovoljenja in ob 

neizpolnitvi pogojev oziroma nezmožnosti posredovanja delovne sile iz BIH ZRSZ 

izda odločbo o zavrnitvi.  

ZRSZ izda delovno dovoljenje za dobo treh let. Delavca migranta Sporazum zavezuje, da je 

prvo leto zaposlen pri vlagatelju oziroma njegovem pravnem nasledniku dovoljenja. Po poteku 

obdobja enega leta pridobi pravico do prostega gibanja na trgu dela. Dovoljenje za delo je 

napisano v dveh izvodih, enega dobi delodajalec, drugega pa delavec migrant ob prihodu v RS. 

V skladu s Zakonom ZZSDT ni dovoljeno spreminjanje pogodbe o zaposlitvi, potem ko je bilo 

na podlagi predložene pogodbe izdano delovno in bivalno dovoljenje, ki se nanaša na pogodbo, 

ki je bila priložena vlogi za delovno dovoljenje. 

Izdano dovoljenje za delo se na osnovi Sporazuma upošteva kot soglasje k vlogi za izstavitev 

enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. 

https://www.ess.gov.si/_files/10649/Obrazec_PDM_KTD.pdf
https://www.ess.gov.si/_files/4660/OBR_ZRSZ_TUJ_BIH_1.doc
https://www.ess.gov.si/_files/4658/priloga2_k_obrazcu_TUJ_BIH_1.doc
https://www.ess.gov.si/_files/4659/osnovni_podatki_o_delodajalcu_BIH_SLO.doc
https://www.ess.gov.si/_files/4659/osnovni_podatki_o_delodajalcu_BIH_SLO.doc
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Do razveljavitve delovnega dovoljenja pride, kadar delavec, ki je prišel na delo v Slovenijo na 

podlagi Sporazuma z BiH, delovno razmerje prekine v prvem letu zaposlitve in kadar je iz 

javnih evidenc razvidno, da delavec migrant ni v dogovorjenem roku prijavljen v osnovno 

zdravstveno zavarovanje. Do tega pride v desetih dneh, če je prevzem enotnega dovoljenja za 

prebivanje in delo v Slovenij oziroma v petnajstih dneh, če je prevzem enotnega dovoljenja za 

prebivanje in delo v državi izvora delavca migranta. 

Delovno dovoljenje v prvem letu zaposlitve se ne razveljavi, če delavec uveljavlja denarno 

nadomestilo za brezposelnost ali če delovno razmerje preneha veljati zaradi izredne odpovedi 

pogodbenega razmerja s strani delodajalca ali če delavec migrant sklene novo pogodbo о 

zaposlitvi pri drugem delodajalcu za enako delovno mesto v roku tridesetih dni. 

Dvajseti člen Sporazuma (Ur. l. RS, št. 92/2012) navaja, da delavec migrant pred iztekom 

dovoljenja zaprosi za podaljšanje na ZRSZ z obrazcem TUJ-BiH-2. K vlogi priloži sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi in priloži potrdilo o plačilu takse za delovno dovoljenje. 

Glede na navedbo ZRSZ se delovno dovoljenje podaljša za nadaljnja tri leta. Delavec mora 

izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:  

 imeti mora podpisano pogodbo o zaposlitvi za obdobje najmanj enega leta in v času dela v 

Sloveniji mu mora biti pripisana pravica združitve družine skladno z zakonom;  

 zaposlen mora biti najmanj eno leto pred iztekom veljavnosti delovnega dovoljenja in imeti 

mora sklenjeno novo pogodbo o zaposlitvi še za vsaj eno leto;  

 izvajati je moral strokovno delo v obdobju enega leta pred iztekom veljavnosti delovnega 

dovoljenja in je sklenil dogovor za strokovno delo še za obdobje vsaj enega leta;  

 v času veljavnosti dovoljenja za delo je dosegel dodatno izobrazbo oziroma usposobljenost, 

kar je bila to osnova za opravljanje strokovnega dela najmanj šest mesecev ter ima 

podpisano pogodbo o zaposlitvi še za obdobje vsaj enega leta (ZRSZ 2018m). 

2.5.3. Zaposlovanje hrvaških državljanov  

Republika Hrvaška se je 1. julija 2013 kot 28. polnopravna članica pridružila Evropski uniji 

(EU). Po včlanitvi v EU je za Hrvaško veljalo prehodno obdobje na področju trga dela. Proces 

samozaposlovanja in zaposlovanja državljanov Hrvaške v Sloveniji ureja Zakon o podaljšanju 

prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov 

ZPPOPGHR (Ur. l. RS, 46/2015), ki se upošteva v obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2018. To 

pomeni, da državljani Hrvaške v obdobju prvih dveh let njihovega zakonitega bivanja v 

Sloveniji potrebujejo dovoljenje za zaposlitev, izdano s strani ZRSZ. Hraški državljani, ki 

prebivajo v Sloveniji dve leti ali več, se zaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.  

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=110715#!/Zakon-o-ratifikaciji-Sporazuma-med-Vlado-Republike-Slovenije-in-Svetom-ministrov-Bosne-in-Hercegovine-o-zaposlovanju-drzavljanov-Bosne-in-Hercegovine-v-Republiki-Sloveniji-in-Protokola-o-izvajanju-Sporazuma-med-Vlado-Republike-Slovenije-in-Svetom-minist
https://www.ess.gov.si/_files/8295/OBR_ZRSZ_TUJ_BIH_2.doc
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1877
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1877
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Kot je zapisano v 3. odstavku 2. člena ZPPOPGHR (Ur. l. RS, 46/2015), imajo prost dostop na 

trg dela v Sloveniji hrvaški državljani, ki: 

 so izvzeti iz zakona, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki 

Sloveniji; 

 so do druge veje v ravnem nivoju slovenskega rodu; 

 imajo stalno bivanje v R Sloveniji; 

 v Sloveniji bivajo na osnovi združevanja družine državljana Švicarske konfederacije ali 

članice države Evropskega gospodarskega prostora, z izjemo Republike Hrvaške; 

 so v času dveh let v Republiki Sloveniji dosegli vsaj visokošolsko izobrazbo ali dokončali 

program raziskovalnega dela; 

 so kot osebe vpisani v register za zastopanje pravne osebe ali samostojnega podjetnika 

posameznika; 

 so se samozaposli ali v Sloveniji opravljalo delo na osnovi pogodb civilnega prava. 

Kot navaja ZRSZ, na podlagi predložene vloge s strani delodajalca na določenem obrazcu TUJ-

HR skupaj s dokazili (overjeno fotokopijo osebnega dokumenta – potni list, overjeno dokazilo 

o pridobljeni izobrazbi, tujčevo izjavo o pripravljenosti zaposlitve pri navedenem delodajalcu, 

ter sklenjeno pogodbo o zaposlitvi) delovno dovoljenje tudi izda. Obdobje izdaje dovoljenja je 

vezano na obdobje zaposlitve, ne more pa biti daljše od enega leta (ZRSZ 2018i).  

V 4. členu ZPPOPGHR (Ur. l. RS, 46/2015) so navedeni naslednji pogoji za izdajo dovoljenja 

za zaposlitev. Delodajalec ali član kmetije mora biti registriran za izvajanje dejavnosti, v kateri 

bo tujec opravljal delo. Hrvaški državljan pa mora izpolnjevati zahtevane pogoje delodajalca. 

Sklenjena mora biti pogodba o zaposlitvi za obdobje pridobitve dovoljenja za zaposlitev, prav 

tako pana ZRSZ v bazi brezposelnih ne sme biti ustreznih kandidatov. 

Glede na navedbo ZRSZ mora delodajalec, ki bo zaposlit hrvaškega državljana, opraviti 

registracijo v obvezno zdravstveno zavarovanje v desetih dneh od prejetega dovoljenje za 

zaposlitev. Prijavo izvede v skladu s slovenskimi predpisi, ki urejajo to področje (ZRSZ 2018i). 

Kot je zapisano v 6. členu ZPPOPGHR (Ur. l. RS, 46/2015), zaposlitveno dovoljenje preneha 

veljati, »če se izteče obdobje, za katerega je bilo izdano, če hrvaški državljan pridobi pravico 

do prostega dostopa na slovenski trg dela, če hrvaški državljan, za katerega je bilo izdano 

dovoljenje, umre in če je dovoljenje razveljavljeno.« O razveljavitvi pa govorimo v primeru, da 

hrvaški delojemalec ne prične z delom oziroma da v desetih dneh od vročitve dovoljenja ni 

prijavljen v osnovno socialno zavarovanja ter če je bila izrečena pravnomočna globa hrvaškemu 

državljanu ali njegovemu delodajalcu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

ZPDZC-1 (Ur. l. RS, 32/14 in 47/15). 

Kot navaja ZRSZ, se hrvaškemu državljanu lahko podaljša dovoljenje za zaposlitev ali 

dovoljenje za zaposlitev za sezonska dela pri istemu delodajalcu za enako delovno 

https://www.ess.gov.si/_files/7320/obrazec_zrsz_TUJ-HR.doc
https://www.ess.gov.si/_files/7320/obrazec_zrsz_TUJ-HR.doc
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mesto. Vloga se odda na predpisanem obrazcu TUJ-HR na ZRSZ, ampak ne prej kot 60 dni 

pred zaključkom predhodnega dovoljenja za zaposlitev in najkasneje na dan njegovega izteka. 

Izpolnjeni morajo biti pogoji, da se zaposli istega hrvaškega državljana pri istem delodajalcu 

na istem delovnem mestu ter da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za obdobje, za katerega se 

podaljšuje dovoljenje. ZRSZ izda potrdilo, ki hrvaškemu državljanu omogoča delo tudi v času 

odločanja o podaljšanju dovoljenja. Obdobje podaljšanja dovoljenja ne sme biti daljše od enega 

leta (ZRSZ 2018i).  

2.6 Izdaja soglasij kot sekundarna vloga ZRSZ  

V nadaljevanju bomo spoznali še drugo-sekundarno vlogo ZRSZ po sprejetju nove zakonodaje 

na področju dela in zaposlovanja tujcev, kjer so vključeni postopki za izdajo soglasja k izdaji 

enotnega dovoljenja v Sloveniji. ZRSZ je z novo uveljavljeno zakonodajo na področju 

zaposlovanja in dela tujcev zgubila delno pristojnost za izdajo dotakratnih dovoljenj za delo, 

po drugi strani pa je pridobila nova pooblastila za izdajo soglasij kot neposredni odgovor 

Upravni enoti (v nadaljevanju UE). 

UE po uradni dolžnosti zahteva od ZRSZ izdajo soglasja. Kot je zapisano v ZZSDT (Ur. l. RS, 

št 47/2015), ZRSZ poda soglasje v pisni obliki petnajst dni po prejemu vloge za enotno 

dovoljenje ob izpolnjevanju pogojev za podajo soglasja, navedenih v 17. členu ZZSDT (Ur. l. 

RS, št 47/2015) . V tem primeru govorimo o izdaji soglasja kot sekundarni vlogi ZRSZ. 

V primeru delodajalčeve registracije manj kot šest mesecev ter v primeru, da je delodajalec 

željan pridobiti soglasje, mora pred oddajo vloge za pridobitev enotnega delovnega dovoljenja 

v dejavnost, v obsegu katere bo tujec opravljal delo, vložiti najmanj 50.000 EUR, navaja ZRSZ 

(ZRSZ 2018n). 

ZRSZ opisuje (ZRSZ 2018o), da soglasja k vlogi za enotno dovoljenje ni potrebno izdati za 

tujce, ki opravljajo dejavnosti športnih trenerjev, poklicnih športnikov ali zasebnih trenerjev, 

poročevalcem za tuje medije ali tuje dopisnike, za tujce, ki na področjih gospodarstva, 

izobraževanja, kulture in znanosti uveljavljajo zanimanje Slovenije, za tujce, ki opravljajo 

duhovniški ali redovniški poklic v okviru verske skupnosti.  

Prošnji za enotno dovoljenje se priloži naslednja dokazila: fotografijo tujca pod zahtevami za 

osebni dokument, overjeno fotokopijo potnega lista, potrdilo o zdravstvenem zavarovanju v 

primeru, da tujec ni zavarovan v Sloveniji, potrdilo o zadostni količini sredstev za preživetje, 

potrdilo o nekaznovanosti izdano iz kazenske evidence matične države tujca, sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi, diplomo ali drugačno dokazilo o končani ustrezni izobrazbi ali poklicni 

kvalifikaciji, katero zahteva delodajalec, podpisano izjavo s strani delodajalca, iz katere je 

razvidno, ali nudi tujcu nastanitev ali ne ter izjavo in dokazilo s strani delodajalca (če je podjetje 

registrirano manj kot 6 mesecev), da je v dejavnost, v okviru katere bo delal tujec, investiral 

50.000 EUR pred vložitvijo prošnje za enotno delovno dovoljenje (ZRSZ 2018n).  

https://www.ess.gov.si/_files/7320/obrazec_zrsz_TUJ-HR.doc
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Na podlagi oddane vloge za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo na UE, ZRSZ 

poda naslednja soglasja: 

Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo 

Tujcu, ki ima pridobljeno vsaj poklicno izobrazbo ali certifikat NPK v RS ter ki je bil v času 

štiriindvajsetih  mesecev najmanj dvajset mesecev zaposlen ali samozaposlen ali tujcu, ki je v 

obdobju dveh let pridobil v RS najmanj visokošolsko izobrazbo in je njegov namen zaposlitev 

ali samozaposlitev ali tujcu, ki je bil vključen v raziskovalno delo v času zadnjih dveh let se ob 

izpolnitvi pogojev izda soglasje za zaposlitev, samozaposlitev in delo.  

Soglasje za zaposlitev 

V 16. členu ZZSDT (Ur. l. RS, št 47/2015) je navedeno, da je enotno dovoljenje izdano na 

podlagi soglasja za zaposlitve, ki je vezano na zaposlitvene potrebe delodajalca, ki je v postopka 

izdaje izpolnjeval pogoje za zaposlitev tujca po zakonu ZZSDT ter da je tujec zaposlen za polni 

delovni čas. Krajši delovni čas sme tujec opravljati le v primeru, da ima pridobljeno 

visokošolsko izobrazbo ali ima omejitve v skladu pokojninskim in invalidskim zavarovanja ali 

zaradi predpisov o starševskem varstvu. 

Soglasje k modri karti EU 

Zapis v 20. členu (ZZSDT (Ur. l. RS, št 47/2015) veleva, da se soglasje k modri karti EU izda 

tujcu z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za eno leto, v 

kateri je navedena plača v vrednosti 1,5–kratnika povprečne letne bruto plače v RS ter da 

izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec. Izpolnjeni morajo biti tudi pogoji, da v bazi 

brezposelnih oseb ni ustreznega kandidata, da je delodajalec registriran v sodnem registru in ni 

v likvidaciji ali stečaju ter da ima poravnane vse davčne obveznosti z naslova zaposlitve ali 

dela. Modra karta se izda za časovno obdobje dveh let. V primeru, da je pogodba o zaposlitvi 

sklenjena za krajši čas, se modra karta izda za obdobje, ki je za tri mesece daljše od izteka 

pogodbe o zaposlitvi, vendar ne več kot dve leti. V primeru zamenjave delodajalca ali 

delovnega mesta je potrebo na UE oddati prošnjo za pisno odobritev. 

Soglasje za napotene delavce 

Na podlagi 21. člena ZZSDT (Ur. l. RS, št 47/2015) se soglasje izda tujemu delodajalcu za 

delavce, ki so pri njem zaposleni za neprekinjeno obdobje najmanj devetih mesecev oz. šestih 

mesecev za delavce, ki imajo najmanj visokošolsko izobrazbo. To soglasje poda ZRSZ na 

zahtevo UE za izvajanje čezmejne storitve delodajalca v svojem imenu in na svoj račun. 

Podlaga z naročnikom, ki prihaja iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora 

(EGP) ali iz Švice je pogodba za izvajanje storitev. 

https://www.ess.gov.si/soglasje-za-zaposlitev-samozaposlitev-ali-delo
https://www.ess.gov.si/soglasje-za-zaposlitev
https://www.ess.gov.si/soglasje-za-podaljsanje-modre-karte
https://www.ess.gov.si/soglasje-za-napotene-delavce
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Delo na podlagi soglasja za napotene delavce je časovno omejeno. Lahko se izda večkrat, 

vendar skupno trajanje izvajanje storitve ne sme biti daljše od devetdeset dni v koledarskem 

letu. 

Soglasje za usposabljanje tujcev 

K vlogi priložimo podpisano pogodbo o zaposlitvi s strani delodajalca za namen usposabljanja, 

pridobljeno pozitivno mnenje ministrstva, zbornice ali gospodarskega združenja, izjavo tujca, 

da še ni bil udeležen v program izpopolnjevanja ali usposabljanja ter da so poravnane vse 

zapadle davčne obveznosti. ZRSZ izda soglasje za usposabljanje tujcev za obdobje največ 

enega leta. Kadar se program ne zaključi v enem letu, sledi podaljšava za največ šest mesecev 

ob ustrezni pojasnitvi razlogov in predložitvi ustrezne pogodbe. Izjema je področje zdravstva, 

kjer se usposabljanje oziroma izvajanja programa podaljša do zaključka specializacije (ZRZS 

2018p). 

Soglasje za individualne storitve tujcev 

Gre za soglasje z časovno omejitvijo do treh mesecev v koledarskem letu. Izjeme so tujci s 

področja izobraževanja, kulture, športa, znanosti in zdravstva, katerim se obdobje veljavnosti 

soglasja podaljša do največ enega leta. Že samo ime soglasja pove, da gre za opravljanja dela, 

ki zahteva posebno strokovno znanje tujca (ZRSZ 2018r).  

Soglasje za delo zastopnika  

Soglasje za zastopnika se izda za delodajalca, ki poslovno sodeluje z zahtevami Zakona o 

gospodarskih družbah, ali slovenskim podružnicam tujega podjetja, kjer se tujec želi zaposliti 

ali opravljati delo. Poslovno sodelovanje pomeni, da mora biti pri delodajalcu najmanj šest 

mesecev zaposlena vsaj ena oseba za polni delovni čas oz. da je delodajalec vsaj šest mesecev 

udeležen v obvezno socialno zdravstveno zavarovanje ter da je v vsakem od teh šestih mesecev 

ustvaril prihodke z naslova opravljanja dejavnosti v višini 10.000 EUR na bančni račun, odprt 

v RS. Poravnani morajo biti vsi davki z naslova zaposlitve in dela za zadnjih šest mesecev, prav 

tako mora biti kot zastopnik vpisan v register in imeti sklenjeno pogodba o zaposlitvi. V primeru 

aktivnega poslovanja manj kot šest mesecev je potrebno dokazovati z investicijo v dejavnost v 

višini 50.000,00 EUR. 

Soglasje za sezonsko delo v kmetijstvu 

ZRSZ izda dovoljenje za sezonsko delo, če to ne presega 90 dni v koledarskem letu. V primeru, 

ko sezonsko delo traja več kot 90 dni, ZRSZ izda soglasje k enotnemu dovoljenju, če so 

izpolnjeni pogoji, da v bazi brezposelnih ni ustreznih kandidatov in da je delodajalec ustrezno 

registriran v poslovni register za opravljanje dejavnosti, v kateri bo tujec izvajal delo ali če je 

nosilec kmetijskega gospodarstva oz. član kmetije in je kot nosilec vpisan v register kmetijskih 

gospodarstev. Poleg tega delodajalec/naročnik ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja in 

https://www.ess.gov.si/soglasje-za-usposabljanje-tujcev
https://www.ess.gov.si/soglasje-za-individualne-storitve-tujcev
https://www.ess.gov.si/soglasje-za-delo-zastopnika-nad-90-dni
https://www.ess.gov.si/soglasje-za-sezonsko-delo-v-kmetijstvu
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mora imeti poravnane vse davke z naslova dela in zaposlitve. Eno ali več soglasij se lahko izda 

za sezonsko delo tujca pri istem ali drugem delodajalcu/naročniku za različna časovna obdobja. 

Sezonsko delo v celoti ne sme trajati več kot šestih mesecev v koledarskem letu.  

2.7 Prost dostop na trg dela 

O prostem dostopu na trg dela govorimo takrat, ko tujec izpolni pogoje, določene z veljavno 

zakonodajo, in ga obravnavamo v Republiki Sloveniji kot izenačeno osebo na trgu dela s 

slovenskimi državljani. 

Tujcem iz tretjih držav po 6. členu ZZSDT pripada  »pravica do prostega dostopa na trg dela, 

kar pomeni, da se tujec v Republiki Sloveniji lahko zaposli, samozaposli ali opravlja delo brez 

soglasja k enotnemu dovoljenju ali modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo« (Ur. 

l. RS, št. 47/2015). 

To pravico pridobijo tujci, katerim je Slovenija priznala mednarodno zaščito in prav tako 

njihovim družinskim članom, ki v Sloveniji bivajo na osnovi dovoljenja za bivanje zaradi 

združitve družine. Prav tako pridobijo to pravico osebe s priznanim statusom osebe z začasno 

zaščito,  dokazanim  z ustrezno izkaznico, in  prosilci za mednarodno zaščito in tisti, ki imajo 

stalno prebivališče oz. začasno prebivanje:  

 zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;  

 za tujca slovenskega rodu; 

 kot zaščita žrtve trgovanja z belim blagom; 

 kot zaščita žrtve nezakonitega zaposlovanja. 

Vse zgoraj opisane skupine imajo prost vstop na slovenski trg dela s potrdilom o pravočasno 

vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa bivajo v Sloveniji. 

2.8 Prepoved zaposlovanja tujcev 

V kolikor je delodajalec kršil zakonodajo in so mu bili s strani Inšpektorata RS za delo 

ugotovljeni prekrški, ki zaznamujejo delo in zaposlovanje tujcev skladno z zakonodajo, sledi 

prepoved zaposlovanja. Na podlagi ugotovitev se delodajalcu izda pravnomočna globa ali 

pravnomočna sodba. ZRSZ vodi evidenco po ZZSDT, kamor uvršča delodajalce, kateri so s 

strani Inšpektorata RS za delo prejeli pravnomočno odločbo o ugotovljenih prekrških. Na 

podlagi pravne narave prekrška je delodajalcu izrečena prepove zaposlovanja in delo tujcev za 

čas enega, dveh ali petih let od pravnomočnosti odločbe. 

V izogib prekrškom je na spletni strani Vlade RS objavljen Priročnik za podjetja in delodajalce. 

Priročnik govori o tveganjih trgovine z ljudmi z namenom prisilnega dela pri zaposlovanju tujih 

delavcev in angažiranju podizvajalcev. Pripravljen je po danskem vzoru in je namenjen vsem 

panogam. Usmerjen je v informiranje delodajalcev, služi pa tudi kot pomoč pri upravljanju 
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tveganj in preprečevanje prisilnega dela. Predstavlja vrsto ukrepov, ki jih podjetja lahko 

izvajajo za zmanjšanje tveganja prikritega prisilnega dela. Vpletenost vanj namreč resno 

škoduje ugledu in poslovanju podjetja. 

  



21 

3 ANALIZA PODATKOV 

Pod drobnogled smo vzeli sekundarne podatke v obdobju 2008 do 2017, s katerimi razpolaga 

ZRSZ in SURS, ter jih s sekundarno analizo preučili in rezultate ponazorili s grafičnimi prikazi.  

V nadaljevanju je prikazana analiza razmer na trgu dela v Sloveniji z vidika učinka gospodarske 

krize na področju brezposelnosti. Obravnavana analiza podatkov zajema brezposelnost po 

registru Zavoda RS za zaposlovanje.  

Registrirane brezposelne osebe (SURS, 2018): 

 so iskalci zaposlitve, ki nimajo sklenjenega delovnega razmerja, niso samostojni podjetniki 

ali odgovorne osebe v gospodarskih družbah, zavodih, nimajo statusa kmeta, upokojenca, 

študenta, vajenca, dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih, vendar so zmožni za 

opravljanje dela od dopolnitve starosti petnajst let do petinšestdesetega leta starosti in za 

njih ni bila ugotovljena nezmožnost dela s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje po določbah o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali po predpisih o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov; 

 

 so registrirani na ZRSZ in iščejo zaposlitev, naklonjeni so sprejeti ustrezno oziroma 

primerno zaposlitev, ki jim jo predlaga ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja 

zaposlitve.  

Brezposelnost v Sloveniji merimo na dva načina:  

1. z anketo o delovni sili, z njo pridobimo mednarodno primerljive podatke o aktivnem 

prebivalstvu,  

2. registrirana brezposelnost, ti podatki pa se beležijo s pomočjo registra ZRSZ. 
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Preglednica 1: Število registrirano brezposelnih oseb v obdobju 2008 do 2017 

MESEC/  

LETO 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. 

2008 69.238 66.997 64.295 62.440 61.164 60.710 61.550 60.669 59.303 62.621 63.363 66.239 

2009 73.911 77.182 79.682 82.832 84.519 86.481 88.457 88.106 88.366 94.591 95.446 96.672 

2010 99.591 99.784 98.893 99.316 98.401 98.187 98.406 99.032 97.908 102.683 103.831 110.021 

2011 115.132 115.608 113.948 111.561 108.634 107.081 107.562 106.996 107.049 110.905 111.069 112.754 

2012 115.965 115.036 110.859 109.084 106.796 105.630 106.896 106.071 105.441 110.886 111.471 118.061 

2013 124.258 124.066 122.630 121.332 118.576 116.603 117.143 116.600 114.669 118.721 119.313 124.015 

2014 129.843 129.764 126.730 123.636 119.670 117.352 116.199 114.784 112.560 115.901 115.411 119.458 

2015 124.279 122.552 118.099 114.923 112.385 110.245 109.557 107.935 104.758 107.488 107.412 113.076 

2016 118.165 116.039 110.226 105.453 102.289 99.795 99.117 97.895 95.125 97.263 96.843 99.615 

2017 103.736 101.339 95.189 91.087 87.655 84.793 84.674 83.843 80.990 82.993 82.415 85.060 

Vir: ZRSZ 2018s. 

Preglednica 1 prikazuje število registriranih brezposelnih oseb v obdobju od leta 2008 do 2017. 

V letu 2009 je registrirana brezposelnost z upadanjem gospodarske rasti in zaposlenosti 

naraščala, na ravni pod 100.000 pa je ostala vse do septembra leta 2010. V poročilu za leto 2009 

Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR, 2018, 36) je število registriranih 

brezposelnih oseb imelo tendenco zniževanja že vse od leta 1999 dalje, s konjunkturo v letih 

2007 in 2008 pa se je do septembra 2008 znižalo na 59.303 (kar je bilo najnižje število 

brezposelnih od decembra 1990). Z nastopom gospodarske krize se je od oktobra 2008 dalje 

brezposelnost ponovno povečevala. Konec leta 2009 se je povečala na 96.672. Do aprila 2010 

je imel ZRSZ v registru že 99.316 oseb (tako visoko število brezposelnih smo nazadnje  beležili 

marca 2003). Do konca leta 2011 se je brezposelnost zvišala na 112.754 oseb. V primerjavi z 

decembrom leta 2010 je bilo brezposelnih za 2,5 % več. Leto 2012 je prineslo za 4,7 % višji 

raven brezposelnosti v primerjavi z letom 2011. Januarja 2013 se je število brezposelnih oseb 

zvišalo na 124.258. V naslednjih mesecih se je gibanje brezposelnosti obrnilo v negativno smer. 

A kljub temu je bilo ob koncu leta 2013 ponovno prijavljenih 124.015 brezposelnih oseb. Po 

poročilu ZRSZ je ta nihanja povzročilo sezonsko delo. Slovensko gospodarstvo je v letu 2014 

pričelo okrevati. Neugodna gibanja na trgu dela so se zaradi povečane gospodarske aktivnosti 

umirila. Čeprav je brezposelnost v prvem kvartalu leta izrazito porasla (januarja na 129.843, 

februarja na 129.764, marca na 126.730 in aprila na 123.636), se je v naslednjih mesecih 

okrepilo zaposlovanje brezposelnih oseb, samo maja se je zaposlilo skoraj 4.000 oseb. Tako je 

brezposelnost upadla pod raven iz leta 2013 in konec  leta 2014 je bilo na ZRSZ prijavljenih 

119.458 brezposelnih oseb. Ugoden trend se je nadaljeval tudi v leto 2015, zato je bila v 

Sloveniji po SURS izmerjena  2,3 % gospodarska rast (SURS, 2018). V letu 2016 je ob koncu 

http://www.umar.gov.si/
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decembra brezposelnost štela 99.615 oseb, kar je za 13.461 manj kot ob koncu leta 2015. Po 

oceni, ki jo je UMAR septembra objavil v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2016 

(UMAR, 2018), naj bi se trendi nadaljevali tudi v letu 2017 in beležili naj bi nadaljnjo 

gospodarsko rast, ki  je v 2017 predstavljala že 5 %. Konec leta 2017 je bilo registriranih le 

85.060 brezposelnih oseb. 

 

 

Slika 5: Gibanje registrirane brezposelnosti, 2011 – 2016 

Vir: ZRSZ 2018s. 

 

Na sliki 5 smo  s pomočjo grafa ponazorili gibanje registrirane brezposelnosti v obdobju od 

2011 do 2016. Januarja 2014 vidimo doseženo najvišjo točko števila brezposelnih oseb. 

Najnižja dosežena je bila v decembru 2016. 

Za tujce iz tretjih držav, ki si želijo zaposliti v RS, je skladno z ZZSDT (Ur. l. RS, 47/2015) od 

1. 9. 2015 dalje potrebno pridobiti vizo oziroma enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki ga 

izdajo upravne enote. Delovna dovoljenja ZRSZ izda po uradni dolžnosti, in narekuje za 

sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni, za zaposlitev državljanov BIH in hrvaških državljanov v 

prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v EU.  
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Preglednica 2: Število izdanih delovnih dovoljenj v obdobju 2008 do 2017 

 

Vir: ZRSZ 2018t. 

Druga preglednica  prikazuje število novo izdanih delovnih dovoljenj s strani ZRSZ v obdobju 

od 2008 do 2017. ZRSZ je bil po ZZDT (Ur. l. RS, št. 107/06) vse do 31. 8. 2015 zadolžen za 

izstavitev vseh vrst dovoljenj za delo in upravljanjem evidenc zaposlitev in dela tujcev. V 

predhodnem obdobju so se izdajala osebna delovna dovoljenja, dovoljenje za zaposlitev, 

dovoljenje za delo ter beležile so se zaposlitve tujcev brez delovnega dovoljenja. V letu 2008 

je ZRSZ izdal 85.302 delovnih dovoljenj, leto dni kasneje pa le 58.750, kar je za 31,1 % manj 

kot v letu 2008. ZRSZ za leto 2009 navaja povečanje obsega izdaje osebnih delovnih dovoljenj. 

Izstavljenih jih je bilo 8.399, kar je za 7,5 % več kot v letu 2008. V letnem poročilu 2009 (ZRSZ 

2018z) ZRSZ navaja, da je omenjena rast razumljiva. Tujci v času gospodarske krize večkrat  

zaprosijo za osebno delovno dovoljenje, saj jim ob izgubi dela pripada več pravic. Takratna 

veljavna zakonodaja je tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem omogočala enake pravice kot 

so pripadale domačim delavcem, v primeru brezposelnosti so se lahko prijavili v evidenco 

brezposelnih oseb na ZRSZ. 

Število izdanih dovoljenja za zaposlitev tujcem se je v letu 2009 zmanjšalo. Glede na zapisano 

v letnem poročilu 2010 (ZRSZ 2018aa) se je gospodarska kriza najbolj odrazila v predelovalnih 

dejavnostih in gradbeništvu, kjer se je zaposlovalo največ tujih delavcev. Kriza je v letu 2010 

močno vplivala na trend zniževanja izdanih dovoljenj. Nastali trend obsega delavce, ki  so 

domiselno izpeljali podaljšanje svoje zaposlitve z namenom izpolnitve pogojev za stalno 

prebivanje. Iz druge tabele je razvidno, da je bilo v letu 2010 izdanih 40.688 delovnih dovoljenj, 

Leto Skupaj 
Osebno 

delovno 

dovoljenje 

Dovoljenje za 

zaposlitev 

Dovoljenje za 

delo 

Brez delovnega 

dovoljenja 

Sporazum med 

RS/BIH o 

zaposlovanju držav. 

BIH v RS 

2008 85.302 7.815 58.864 15.788 2.835 0 

2009 58.750 8.399 39.576 7.595 3.180 0 

2010 40.688 14.709 18.636 4.859 2.484 0 

2011 27.010 8.992 10.750 3.688 3.580 0 

2012 20.519 4.638 9.387 3.314 3.180 0 

2013 21.033 6.103 7.865 3.009 3.395 661 

2014 17.457 4.115 5.657 2.557 3.258 1.870 

2015 14.811 2.429 4.868 2.706 2.131 2.677 

2016 7.033 5 1.787 432 31 4.778 

2017 12.546 1 2.321 301 0 9.923 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1152
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od tega 18.636 dovoljenj za zaposlitev, 14.709 osebnih delovnih dovoljenj in 4.859 dovoljenj 

za delo. Primerjava leta 2011 z 2010 kaže na upad izdaje delovnih dovoljenj, ki je kar je za 38,6 

%. Aprila je v veljavo je stopil nov zakon o zaposlovanju in delu tujcev, ki je postavil drugačne 

temelje zaposlovanja in dela tujcev. ZZDT (Ur. l. RS, št. 26/11) je stopnjeval zahteve, omejitve 

in prepovedi za novo zaposlovanje tujcev ter podkrepil ukrepe nadzora nad že izdanimi 

delovnimi dovoljenji.  

Iz druge tabele lahko razberemo, da je bilo v letu 2011 skupaj izdanih 23.430 delovnih 

dovoljenj, od tega osebnih delovnih dovoljenj 8.992, dovoljenj za zaposlitev 10.750, dovoljenj 

za delo pa 3.688. Razdeljenih potrdil brez delovnega dovoljenja se je iz leta poprej povečalo iz 

2.484 na 3.580. Kot kažejo podatki, je v letu 2012 ZRSZ izdal skupaj za 26 % manj delovnih 

dovoljenj kot v preteklem letu. Izdanih je bilo4.638 osebnih delovnih dovoljenj, 9.387 dovoljenj 

za zaposlitev ter 3.314 dovoljenj za delo. V letu 2013 so se uresničila pričakovanja glede stanja 

na trgu dela. Zmanjšalo se je število izdanih delovnih dovoljenj.  

Največji padec je bilo zaznati pri dovoljenjih za zaposlitev. Kot navaja ZZDT (Ur. l. RS, 

št. 26/11), je novo zaposlovanje tujcev možno pod pogojem, da za oddane potrebe po delavcih 

ni ustreznih domačih kandidatov. Konec leta 2012 je bil ratificiran Sporazum, v veljavo je stopil 

s 1. marcem 2013. Sporazum je uvedel novo metodo zaposlovanja tujcev. Na podlagi 

Sporazuma je bilo do konca leta 2013 izdanih 661 delovnih dovoljenj. Skupaj 17.457 delovnih 

dovoljenj je bilo izdanih v letu 2014, 3.258 potrdil prijav dela in na podlagi Sporazuma 1.870 

delovnih dovoljenj. Od 1. 9. 2015 dalje se uporablja ZZSDT (Ur. l. RS, št. 47/15), ki izhaja iz 

evropske direktive. Vpeljal je enotno dovoljenje za prebivanje in delo, na podlagi katerega 

tujcem iz tretjih držav omogoča pravico do vstopa v našo državo, do začasnega bivanja  ter 

dela. V celotnem letu 2015 je bilo kar za 15,2 % manj izdanih delovnih dovoljenj kot v enakem 

obdobju lani. V letu 2016 se je izdaja delovnih dovoljen prepolovila glede na leto 2015, kar je 

predstavljalo 47,5 % manj. Povsem drugačna slika je bila leta 2017. Izdanih je bilo 12.546 

dovoljen, od tega so skoraj 80 % predstavljala dovoljenja, izdana na podlagi Sporazuma. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1152
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1152
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Slika 6: Grafični prikaz števila izdanih delovnih dovoljenj v obdobju 2008 do 2017 

Vir: ZRSZ 2018t. 

 

Slika 6 nam prikazuje grafično podobo števila brezposelnih oseb v obdobju od 2008 do 2017. 

Ne glede na razmere in takrat veljavno zakonodajo se je stanje na trgu dela na področju 

brezposelnosti iz leta v leto zmanjševalo.  

 

Slika 7:  Grafični prikaz registrirano brezposelnih oseb v obdobju 2008 do 2017 na dan 

31.12. 

Vir: ZRSZ 2018s. 
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S slike 7,  ki nam prikazuje število registriranih brezposelnih oseb v obdobju 2008 do 2017 na 

dan 31.12, lahko po obdobjih razberemo  trend naraščanja  izdanih delovnih dovoljenj vse do 

leta 2015. Ob takratni spremembi zakonodaje na področju zaposlovanja tujcev vidimo preobrat 

v negativno smer. 

Na podlagi zbranih podatkov in grafičnih prikazov je postavljena hipoteza, da število 

brezposelnih oseb vpliva na izdajo delovnih dovoljenj, potrjena. Če preučimo obe sliki (Slika 

6 in Slika 7), vidimo na eni strani upad števila brezposelnih oseb in dvig izdaje delovnih 

dovoljen na drugi. Iz letnih poročil ZRSZ lahko razberemo in ugotovimo, da bi bili vzroki za 

povečanje izdaje delovnih dovoljenj poleg gospodarske krize, ki je prinesla povečanje 

brezposelnih oseb, še struktura prijavljenih brezposelnih oseb in njihova pridobljena stopnja 

izobrazbe ter število razpisanih delovnih mest. 

ZRSZ je v letnem poročilu 2016 (ZRSZ 2018u, 22) zapisal: »Zaradi različnega gibanja 

posameznih kategorij brezposelnih so se spremenili tudi deleži teh skupin v skupni 

brezposelnosti. Povečal se je delež žensk, starejših od 50 let, nizko izobraženih, dolgotrajno 

brezposelnih in invalidov, na drugi strani pa so se zmanjšali deleži tistih skupin brezposelnih, 

ki veljajo za »lažje« zaposljive: mladi, starih do 29 let ter iskalci prve zaposlitve.«  

Iz letnega poročila 2016 (ZRSZ 2018u, 22) smo vzeli podatke o deležih posameznih kategorij 

brezposelnih oseb za leto 2012 in 2016 in jih prikazali v tabeli 3 in na sliki 8. 

Preglednica 3: Delež posameznih kategorij brezposelnih oseb v letu 2012 in 2016 v % 

Delež posameznih kategorij brezposelnih oseb 2012 2016 

ženske 47,4 50,8 

stari od 15 do 29 let 22,6 21,6 

50 let in več 34,7 35,4 

dolgotrajna brezposelnost 50,1 53,4 

invalidi 15,6 15,7 

Vir: ZRSZ 2018s. 
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Slika 8: Grafični prikaz deleža posameznih kategorij brezposelnih oseb v letu 2012 in 

2016 v % 

Vir: ZRSZ 2018s. 

Preglednica 3 nam prikazuje deleže kategorij brezposelnih oseb v letih 2012 in 2016. Izbor 

deleža je bil omejen na strukturo brezposelnosti, kjer je bilo največ nihanja, razen odstotek 

invalidov ostaja približno enak. Dolgotrajna brezposelnost je bila v letu 2016 že 53,4 %, kar je 

za 3,3 % več kot v letu 2012. Na drugem mestu je bila kategorija ženske, ki  se je v primerjavi 

z letom 2012 povečala iz 47,4 % na 50,8 %. Za 0,7 % v primerjavi z letom 2012 se je povečala 

struktura v kategoriji 50 let in več. Negativni trend v primerjavi z letom 2012 je dosegla 

struktura stari od 15 do 29 let, saj se je zmanjšala za 1 %. Primerjavo med obema letoma 2012 

in 2016 smo ponazorili še v grafičnem prikazu v Sliki 8. 

Vsak delodajalec pri zaposlovanju daje prednost mlajši, prilagodljivi, izobraženi, s 

kompetencami in izpolnjevanju različnih pogojev opremljeni osebi. Delodajalec bo 

najverjetneje razmislil,  ali bo zaposlil  mladega iskalca prve zaposlitve, saj morda ta nima 

dovolj delovnih izkušenj. O starejših osebah delodajalci pogosto ne razmišljajo, saj so te 

pogosto brez ustrezne izobrazbe, so slabše motivirane za učenje in po ZDR-1 so ali pa lahko 

postanejo varovana kategorija. Taka oseba v povprečju išče delo dlje časa, z daljšo 

brezposelnostjo pa se njena možnost za zaposlitev še manjša. Dandanes je stopnja izobrazbe 

eden izmed ključnih dejavnikov pri zapolnitvi razpisanega delovnega mesta.  

Kot navaja letno poročilo 2013 (ZRSZ 2018v), je predstavljala povprečna stopnja 

brezposelnosti dobrih 13 %, kar je največ v našem preučevanem obdobju (2008 - 2017). 

Struktura po izobrazbi v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ je zajemala 39.779 oseb s I. in II. 

stopnjo. III. in IV. stopnjo je imelo zaključenih 29.503 oseb. Stopnjo V je imelo zaključeno 

2.649 oseb več kot III. in IV. stopnjo. Terciarna izobrazba je predstavljala skupaj 18.394 oseb. 

Če podatke primerjamo z letom 2016, se je najbolj drastična sprememba izrazila pri II., III. in 

V. stopnji. Prva je beležila 30.186 oseb, druga pa 27.478 oseb. V letu 2016 je bilo na ZRSZ s 

III. ali IV. stopnjo prijavljenih 27.643 oseb. S terciarno izobrazbo pa 17.845 oseb, kot je 

zapisano v letnem poročilu 2016 (ZRSZ 2018u, 24-25). Na sliki 9 smo podatke prikazali še v 

grafični obliki. 
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Slika 9: Grafični prikaz registrirane brezposelnosti po stopnji izobrazbe v letu 2013 in 

letu 2016 

Vir: ZRSZ 2018s. 
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4 SKLEP 

ZZSDT predstavlja pravno podlago za zaposlovanje tujcev v RS. Spremembe in izboljšave 

zakonodaje so pripomogle k poenostavitvi administrativnih postopkov za delodajalce in tujce. 

»Vse na enem mestu,« kot je zapisano na spletih straneh ZRSZ (ZRSZ 2017, 17), so vstopne 

točke za tujce imenovale UE. Prejšnja zakonodaja je javnemu zavodu ZRSZ dajala večjo vlogo 

kot jo nova, a kljub temu še vedno skrbi za stanje na trgu dela. To izvaja s kontrolo trga dela in 

izdajanjem delovnih dovoljen ter soglasij na zahtevo UE. 

Zaposlovanje tujcev je aktualna tema v Sloveniji. Ustreznega kadra primanjkuje. Slovenski 

delodajalci na podlagi gospodarske rasti dosegajo večje prihodke, izvoz je v porastu in prihaja 

do večjih naročil, ki delodajalce silijo k zaposlovanju tujcev, ki večinoma prihajajo iz tretjih 

držav kot pa iz EU. 

V diplomski nalogi smo se  osredotočili na vlogo ZRSZ kot ustanovo, ki pod okriljem Direkcije 

za trg dela in zaposlovanje skrbi za politiko zaposlovanja. Dodeljena ji je dvojna vloga pri 

zaposlovanju tujcev: 

1. izdaja delovnih dovoljenj za sezonsko delo po bilateralnem sporazumu in za hrvaške 

državljane po zakonodaji o podaljšanju prehodnega obdobja; 

2. izdaja soglasij na zahtevo UE. 

S metodo obdelave sekundarnih podatkov, pridobljenih s strani ZRSZ, smo želeli ugotoviti, ali  

hipoteza, da  število brezposelnih oseb vpliva na število izdanih delovnih dovoljen, drži ali ne 

drži. Da bi to ugotovili, smo preučili obdobje pred, med in po gospodarski krizi  (2008-2017). 

V omenjenih obdobjih  je na področju registrirane brezposelnosti opaziti  velika nihanja. Skozi 

primerjavo po posameznih mesecih v letu v definiranih obdobjih , je stopnja brezposelnih 

globoko padla in dosegla najnižjo točko konec leta 2013, ko je bila brezposelnost kar 13,5 %. 

V primerjavi z izdajo delovnih dovoljenj so bila nihanja vezana na trenutno stanje na trgu dela 

in spreminjanje zakonodaje. V obdobju od 2008 do 2016 smo imeli upad izdaje delovnih 

dovoljenj. V tem obdobju so se dogajale zakonske spremembe. Začetek leta 2013, natančneje 

1. 3. 2013 je v veljavo stopil Sporazum. S1. 9. 2015 smo začeli uporabljati novi zakon o 

zaposlovanju tujcev ZZSDT. Po proučevanju števila brezposelnih oseb v primerjavi s številom 

izdanih delovnih dovoljenj lahko rečemo, da novi način izvajanja zakonodaje ni prinesel 

drastičnih sprememb. Spremembe so bile z naslova poimenovanja delovnih dovoljenj in skupne 

točke vlaganja in izdajanja enotnih dovoljenj. Osebno delovno dovoljenje se je preimenovalo 

glede na izvor tujca migranta v dovoljenje za zaposlitev (izvor tujca tretja država) ali dovoljenje 

po Sporazumu (izvor tujca iz BIH). UE so postale mesto za sprejemanje vlog in odločanje na 

podlagi zakonodaje  ZZSDT in ZTuj-2. 

Po analiziranju sekundarnih podatkov smo prišli do zaključka oziroma do potrditve hipoteze, 

da je število registriranih brezposelnih oseb v časovno omejenem obdobju vplivalo na izdajo 
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delovnih dovoljenj. Postransko smo ugotovili, da se je struktura registriranih brezposelnih oseb 

skozi celotno obdobje spreminjala na področju kategorij brezposelnosti in glede razporejenosti 

brezposelnosti po izobrazbi. V času krize je kategorija brezposelnih oseb zajemala večje število 

žensk, oseb dolgotrajne brezposelnosti ter oseb, ki so stare od 15 do 29 let, 50 let in več. V letu 

2016 se je na podlagi obravnavanih podatkov kategorija spremenila. Število žensk, število oseb 

dolgotrajne brezposelnosti in kategorija 50 let in več so obeležile trend naraščanja, medtem ko 

je število starih 15 in 29 let padlo. Z naslova izobrazbe je bilo stanje sledeče: v obeh omenjenih 

obdobji je imela stopnja izobrazbe brezposelnih oseb padajoči trend. Razlika se je kazala le v 

tem, da je bilo konec leta 2016 število brezposelnih oseb manjše v primerjavi z letom 2008.  

»Ugotovitve o spreminjanje demografske strukture prebivalstva v Sloveniji v prihodnjih letih, 

spremembah na trgu dela in zaposlovanju tujcev opozarjajo, da gre za dolgoročne trende, s 

katerimi se morajo ukvarjati države in podjetja. Razlikuje se po tem, ali so tujci državljani EU 

ali tako imenovani tujci tretjih držav,« ugotavlja Glazer (2008,46). 
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