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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno delavnico 

»Zaposlovanje in samozaposlovanje tujcev« 
 

 v TOREK, 4. decembra 2018 ob 9. uri 
v prostorih Primorske gospodarske zbornica, Ferrarska ulica 2 (Ogrlica), 6000 Koper 

in 
v TOREK, 4. decembra 2018 ob 13. uri 

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana 
 

Delavnica je BREZPLAČNA! 
Čas trajanja je predvidoma 2 uri. 

 
 
Tujci, ki v Slovenijo pridejo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne potrebujejo več dveh različnih 
dovoljenj. Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga prej izdajale upravne enote, 
in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na zavodu za zaposlovanje. Enotno dovoljenje tujcem iz tretjih držav 
omogoča vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. S tem je prosilcem za dovoljenje 
omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po načelu: vse na enem mestu. 
Izjema od tega načela predstavlja postopek zaposlovanja državljanov BIH, ki se ureja na podlagi Sporazuma o 
zaposlovanju državljanov BIH v Republiki Sloveniji.   

Vsebina delavnice: 
 
Sam postopek se je z uvedbo enotnih dovoljenj sicer poenostavil, vendar se pri zaposlovanju tujcev podjetniki še 
vedno srečujejo z različnimi težavami, ki so predvsem posledica slabega poznavanja postopkov urejanja 
zaposlitve za različne kategorije tujcev. 

Na delavnici bo udeležencem predstavljena zakonska ureditev pogojev in postopkov za zaposlitev in delo tujcev, 
obenem pa bodo predstavljeni tudi praktični primeri in navodila podjetnikom glede urejanja postopkov 
zaposlovanja in dela tujcev. 

Na delavnici bodo tako predstavljena temeljna načela, ki veljajo pri zaposlovanju tujcev iz t.i. 3-ih držav, pogoji in 
postopki za izdajo različnih vrst soglasij za enotno dovoljenje, posebej pa bo predstavljen tudi postopek 
zaposlovanja delavcev iz Bosne in Hercegovine, ki se ureja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH 
v Republiki Sloveniji.   

 
Delavnico bo izvedel g. Miho Šepec – višji področni svetovalec oddelka za izdajo delovnih dovoljenj pri Zavodu RS 
za zaposlovanje.  
 
 

Dodatne informacije: SPOT svetovanje Obalno-kraške regije: 05 662 58 34.  
Prijave za delavnico v Sežani: petra.weber@ozs.si, za delavnico v Kopru: spot.obalnokraske@gmail.com. 


