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Pravni nasvet

Šest namigov za lažjo zaposlitev tujca
Zakon predvideva postopke za različne položaje oseb ter pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati. Upoštevanje nekaterih usmeritev lahko pospeši 
upravne postopke. 
Igor Knez, Pravna služba GZS
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V postopkih pridobivanja dovoljenj s strani pristojnih 

organov (upravne enote in Zavod RS za zaposlovanje) 

je smiselno upoštevati nekatere usmeritve, ki lahko 

olajšajo in pospešijo zaposlitev. 

Kaj mora delodajalec storiti?

Za izdajo enotnega dovoljenja je pristojna upravna 

enota na območju, kjer namerava tujec prebivati oz. 

prebiva oz. kjer je sedež delodajalca ali kjer se opra-

vlja dejavnost. Prošnjo se odda na upravni enoti (oz. 

na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavni-

štvu v svoji državi).

1. Prošnji je treba priložiti naslednja dokazila:

•  overjeno fotokopijo veljavnega potnega lista, z 

veljavnostjo najmanj 3 mesece daljšo od namera-

vanega prebivanja v Sloveniji, 

•  fotografijo, ki kaže pravo podobo,

•  dokazila o ustreznem zdravstvenem zavarovanju 

(za napotenega delavca to dokazilo ni potrebno):

•  obvezno zdravstveno zavarovanje – zapos-

leni itd.;

•  zavarovanje na podlagi mednarodnih ali bilate-

ralnih sporazumov;

•  zavarovanje v okviru evropske zdravstvene 

kartice;

•  prostovoljno zdravstveno zavarovanje z vklju-

čitvijo v obvezno zdravstveno zavarovanje VOZ;

•  komercialno zavarovanje, iz katerega mora biti 

razviden obseg pravic, časovna in ozemeljska 

veljavnost in mora kriti najmanj nujne zdra-

vstvene storitve v RS; 

• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje 

(mesečno najmanj v višini osnovnega zneska 

minimalnega dohodka v Sloveniji), ki od 1. 8. 2017 

znaša 297,53 evra.

•  plača, nadomestilo plače, povračilo stroškov v 

zvezi z delom, bonitete in regres za letni dopust 

se izkazujejo s plačilnimi listami za pretekle tri 

mesece in za mesec, v katerem se vlaga prošnja 

oz. mesece odločanja pristojnega organa o 

prošnji;

•  sredstva na računu, odprtem pri banki ali 

hranilnici v Sloveniji ali tujini. Iz potrdila mora 

biti razviden promet na računu za najmanj 

pretekle tri mesece in za mesec, v katerem se 

vlaga prošnja oz. mesece odločanja pristojnega 

organa o prošnji;

•  pogodba, s katero tujcu druga fizična ali pravna 

oseba izplačuje določen znesek za preživljanje. 

S pogodbo o preživljanju lahko tujec doka-

zuje največ polovico zagotovljenih sredstev za 

preživljanje.

•  pogodbo o zaposlitvi ali opravljanju dela,

•  Pri objavi prostega delovnega mesta ne sme biti 

postavljenih preveč zahtevnih pogojev, saj je 

treba kasneje ZRSZ predložiti dokazila, ki izkazu-

jejo, da tujec izpolnjuje zahtevane pogoje.

Dodatni pogoji, ki se preverjajo na zavodu v trenutku 

odločanja o soglasju:

•  da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;

•  da je delodajalec ustrezno registriran za 

opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec 

opravljal delo;

•  da delodajalec ni v postopku likvidacije ali 

stečaja;

•  da aktivno posluje, to pomeni:

•  da je najmanj šest mesecev pred oddajo vloge 

pri njem že zaposlena in vključena v obvezna 

socialna zavarovanja najmanj ena oseba za 

polni delovni čas ali

•  da je kot posameznik najmanj šest mesecev 

pred oddajo vloge vključen v obvezna socialna 

zavarovanja ali

•  da je imel v vsakem od zadnjih šestih mese-

cev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja 

dejavnosti v višini najmanj 10.000 evrov na 

transakcijski račun, odprt v Sloveniji;

•  da ima poravnane vse davčne obveznosti.

Vsa dokazila, sestavljena v tujem jeziku, je treba 

predložiti v overjenem prevodu. Potrdilo mora biti 

overjeno in/ali nadoverjeno v matični državi za 

uporabo tujih listin v RS.

2. Za pridobitev soglasja je treba podati podpi-

sano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev 

tujca ali ne.

3. Podati je treba izjavo delodajalca in dokazilo, da je 

pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral 

najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo 

tujec opravljal delo (če gre za delodajalca, ki je regi-

striran manj kot šest mesecev).

4. Za izdajo enotnega dovoljenja se plača upravna 

taksa v višini 74,50 evra (4,50 evra za vlogo in 70 evrov 

za enotno dovoljenje). Tujec plača še 12 evrov za 

izdano izkaznico. gg

Številni postopki za 
pridobitev dovoljenj 

po omenjeni 
zakonodaji ne terjajo 

vseh ali enake vrste 
dokazil, kot so 

navedene v tekstu, 
zato je pomembna 

odločitev za pravilen 
postopek.
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