Številka: 102-01-7/2018/2
Ljubljana, 11. 4. 2018
Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji 11. 4. 2018, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval pobudi
državnega svetnika Igorja Antauerja glede skrajšanja roka za izdajo dovoljenj za delo in
prebivanje tujih delavcev v Republiki Sloveniji na največ 14 dni, ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09odl. US in 21/13-ZFDO-F) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudi državnega svetnika Igorja Antauerja in
predlaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za
javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da pobudi proučijo in nanju
odgovorijo.
Pobudi državnega svetnika Igorja Antauerja se glasita:
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za
javno upravo in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje naj pripravijo analizo
trajanja postopkov za pridobitev dovoljenja za delo tujih delavcev v Republiki
Sloveniji po zakonskih kategorijah, upoštevaje tudi posebnosti zaposlovanja
delavcev iz Bosne in Hercegovine ter Republike Srbije. Eden od ciljev analize naj
bodo tudi ugotovitve, ali so vzroki za dolge roke izdaje ustreznih dovoljenj zakonski
ali organizacijski.
2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za
javno upravo in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje naj nemudoma, ne
glede na ugotovitve analize, pristopijo k pospešitvi izdaje ustreznih dovoljenj za
delo tujih delavcev v Republiki Sloveniji ter posledično tudi dovoljenj za prebivanje
(rok za izdajo dovoljenj naj ne presega 14 dni).
Obrazložitev:
Gospodarska rast v Sloveniji zahteva tudi bistveno več ustrezno kvalificirane delovne sile.
Slovenija, kljub nekaj več kot 81.000 brezposelnim osebam, zaradi strukturne brezposelnosti
s svojimi brezposelnimi osebami ne more zadovoljiti povpraševanja delodajalcev po ustrezni
delovni sili. Ta nesorazmerja na trgu delovne sile zahtevajo od vseh delodajalcev izredne
napore, da pridobijo ustrezno delovno silo, s pomočjo katere lahko izpolnijo naročila za
domače in tuje naročnike.
V preteklosti se je sicer uvedlo enotno delovno dovoljenje, kar naj bi pospešilo postopke za
pridobitev ustreznih dokumentov za zaposlitev tujih delavcev iz tretjih držav. Slovenija je
desetletja tradicionalen zaposlovalec delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije. Veliko
povpraševanje po delovni sili, ki ga ponudba slovenskih delavcev ne more zadovoljiti, je
delodajalce pripeljalo v situacijo, da ne morejo več sprejemati ali celo izvrševati naročil, ki so
jih že sprejeli.
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Delodajalci opozarjajo, da so se postopki pridobitve ustreznih dovoljenj za zaposlovanje
tujcev bistveno podaljšali. Posledično se poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za javno upravo in Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, da v najkrajšem možnem času pripravijo analizo trajanja postopkov za
pridobitev dovoljenja za delo tujih delavcev v Republiki Sloveniji po zakonskih kategorijah,
upoštevaje tudi posebnosti zaposlovanja delavcev iz BIH in Republike Srbije. Eden od ciljev
navedene analize naj bodo ugotovitve, ali so vzroki za dolge roke izdaje ustreznih dovoljenj
za delo tujih delavcev zakonski ali organizacijski.
Nekateri delodajalci opozarjajo, da bi bil, zaradi izredno dolgotrajnih postopkov za pridobitev
ustreznih dovoljenj za zaposlovanje tujih delavcev, edini način za izpolnitev cikličnih naročil
zaposlovanje »na zalogo«. Takšen pristop ekonomsko ni sprejemljiv, saj delodajalci nikoli ne
vedo, ali bodo naročilo res dobili ali ne. Če ga ne dobijo, bi s takšnim ravnanjem povzročili
gospodarsko škodo sebi in pri njih zaposlenim delavcem. Če pa naročilo dobijo in nimajo
zelo hitro na razpolago ustrezne delovne sile, pa bo nastala gospodarska škoda zato, ker
bodo zamujali z izvedbo in bo naročnik verjetno uveljavljal tudi zamudne penale. Zato je
nujno, da so postopki hitri, administrativno čim manj obremenjeni in da omogočajo zaposlitev
tujega delavca v največ 14 dneh.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Ministrstvu za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, da pobudi proučijo in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanju v roku 30 dni
odgovorijo.
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