
PRAVILNIK O VLOGAH IN DOKAZILIH V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN 
DELOM TUJCEV TER O ZAPOSLITVAH TUJCEV, KI NISO VEZANE NA TRG 
DELA 

v  Uradnem listu  RS,  številka  45/11  z  dne  10.  junija  2011  je  objavljen  nov 
Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev, ki niso 
vezane na trg dela (v nadaljevanju: pravilnik).

POMEMBNO:

Pravilnik je stopil v veljavo 11. junija 2011.

Ne glede na navedeno se začnejo določba 18. člena tega pravilnika, v delu, ki 
se nanaša na žrtev nezako  nitega zaposlovanja  ,  določbi 27. in 28. člena tega 
pravilnika  ter določba 1. točke tretjega odstavka 51. člena tega pravilnika,  v 
delu, ki se nanaša na vizum za dolgoročno bivanje, uporabljati z dnem, ko se 
začne uporabljati zakon, ki ureja prebivanje tujcev in določa postopek za izdajo 
dovoljenja za začasno prebivanje žrtvi nezakonitega zaposlovanja, postopek za 
izdajo modre karte EU in postopek za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje.

Z  dnem  uveljavitve  tega  pravilnika  se preneha  uporabljati  Pravilnik  o 
delovnih  dovoljenjih,  prijavi  in  odjavi  dela  ter  nadzoru  nad 
zaposlovanjem in delom tujcev (Uradni list RS, št. 37/08 in 28/09).

Pravilnik določa postopke, dokazila in obrazce za vložitev vlog za:
• prijavo izvajanja storitev delodajalcev s sedežem v državi  članici  Evropske 

unije,  Evropskega  gospodarskega  prostora  ali  v  Švicarski  konfederaciji  in 
državljanov držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora 
ali Švicarske konfederacije;

• delovno dovoljenje:
o osebno delovno dovoljenje:

� osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta:
• osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev tujca

� osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let:
• osebno delovno dovoljenje za družinskega člana tujca,
• osebno delovno dovoljenje za samozaposlenega tujca,
• osebno  delovno  dovoljenje  za  tujca  z  najmanj  poklicno 

izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v 
Republiki Sloveniji,

• osebno  delovno  dovoljenje  za  dnevnega  delovnega 
migranta,

• osebno  delovno  dovoljenje  za  tujca,  ki  je  zadnji  letnik 
šolanja  končal  v  republiki  Sloveniji  in  ima  najmanj 
visokošolsko izobrazbo,
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• osebno  delovno  dovoljenje  za  tujca,  ki  je  v  Republiki 
Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela,

• osebno delovno dovoljenje za družinskega člana tujca, ki 
je v Republiki  Sloveniji  zaključil  program raziskovalnega 
dela,

• osebno delovno dovoljenje  za družinskega člana tujca s 
statusom raziskovalca;

� podaljšanje osebnega dovoljenja z veljavnostjo treh let;
� osebno  delovno  dovoljenje  za  posebne  kategorije  tujcev  in 

osebno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe:
• osebno  delovno  dovoljenje  za  prosilca  za  mednarodno 

zaščito,
• osebno delovno dovoljenje za tujca s statusom osebe z 

začasno zaščito,
• osebno delovno dovoljenje za žrtev trgovine z ljudmi in 

žrtev nezakonitega zaposlovanja,
• osebno delovno dovoljenje za osebo s subsidiarno zaščito,
• osebno  delovno  dovoljenje  na  podlagi  mednarodne 

pogodbe;
• dovoljenje za zaposlitev:

o dovoljenje za zaposlitev,
o podaljšanje dovoljenja za zaposlitev,
o dovoljenje za zaposlitev brez kontrole trga,
o dovoljenje za zaposlitev pri drugem delodajalcu;

• soglasje k izdaji modre karte EU;
• posebne oblike zaposlovanja in dela tujcev na podlagi dovoljenja za delo:

o dovoljenje za delo za sezonsko delo,
o dovoljenje za delo tujih zastopnikov,
o dovoljenje za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje,
o dovoljenje  za  delo  za  usposabljanje  tujih  napotenih  delavcev  in 

dovoljenje za delo tujim napotenim delavcem, ki izvajajo usposabljanje 
slovenskih delavcev:

� dovoljenje za delo za usposabljanje tujih napotenih delavcev,
� dovoljenje  za  delo  tujim  napotenim  delavcem  za  izvajanje 

usposabljanja slovenskih delavcev;
• izvajanje storitev na podlagi dovoljenja za delo:

o preverjanje  pogodbe  o  izvajanju  storitev  tujih  delodajalcev  z 
napotenimi delavci,

o dovoljenje za delo za napotene delavce:
� dovoljenje za delo za izvajanje storitev z napotenimi delavci brez 

tržne prisotnosti delodajalca,
� dovoljenje za delo za izvajanje storitev z napotenimi delavci  s 

tržno prisotnostjo delodajalca,
� dovoljenje za delo za gibanje oseb znotraj združb;

o dovoljenje za delo za individualne storitve tujcev;
• izvajanje storitev brez delovnega dovoljenja;
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• prijava in odjava dela tujcev;
• nadomestno delovno dovoljenje.

Vsi postopki in obrazci so objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: 
http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_zaposlovanje_tujcev
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