
Prosti pretok delavcev

Državljani oz. delavci iz držav EU in EGP pri 
zaposlovanju v drugi državi članici ne 
potrebujejo delovnega dovoljenja. 

Imajo prost dostop do trga dela
v drugi državi članici. 

Enako obravnavanje (plača, delovni pogoji, v 
primeru brezposelnosti…).



Prehodno obdobje pri prostem pretoku 
delavcev 

“Stare”
 

članice lahko pri novih članicah EU pod 
določenimi pogoji uveljavljajo prehodno 
obdobje pri prostem pretoku delavcev. Še 
naprej velja nacionalna zakonodaja, olajšave.

Varnostna klavzula-
 

motnje                           na 
trgu dela!

Recipročna politika.   



Zaposlenost in brezposelnost EU-
 

SLO 
Q3 2012-

 
vir EUROSTAT EU SLO

Stopnja zaposlenosti, 15-64 let 64,6 64,3

Stopnja zaposlenosti mladih, 15-24 let 34,0 29,2

Stopnja zaposlenosti starejših, 55-64 let 49,5 33,2

Stopnja zaposlenosti žensk, 15-64 let 58,9 60,4

Stopnja anketne brezposelnosti, 15-64 let 10,3 9,3

Stopnja anketne brezposelnosti mladih, 15-24 let 22,6 21,3

Stopnja anketne brezposelnosti starejših, 55-64 let 7,0 5,4

Stopnja anketne brezposelnosti žensk, 15-64 let 10,5 10,1



Zmanjševanje zaposlenosti rast brezposelnosti



Padec povpraševanja delodajalcev po delavcih

75,3 % 76,6 % 74,5 %
78,1 % 80,7 % 81,7 %



Opravljanje storitev v državah EU
•

 
Opravljanje storitev

 
z napotenimi delavci med 

državami EU je
 

prosto.
•

 
Slovensko podjetje, ki izvaja storitve v državah 
EU, za napotene delavce

 
ne potrebuje delovnih 

dovoljenj in obratno. 
•

 
Večina držav pa še vedno zahteva

 
evidentiranje 

napotenih delavcev.
•

 
Za prijavo izvajanja storitve se šteje izjava tujega 
podjetja na predpisanem obrazcu TUJ-5A:   

http://www.ess.gov.si/eures/delodajalci/opravljanje_
 storitev_z_napotenimi_delavci

http://www.ess.gov.si/eures/delodajalci/opravljanje_storitev_z_napotenimi_delavci
http://www.ess.gov.si/eures/delodajalci/opravljanje_storitev_z_napotenimi_delavci


EURES EURopean Employment Services

Cilj:
 

podpora pri uresničevanju prostega   pretoka 
delavcev.

 Na spletni strani www.eures.europa.eu
več

 
kot 1,4 milijona prostih delovnih mest

 evropskih delodajalcev in več
 

kot 1 milijon CV v 
bazi mobilnih iskalcev zaposlitve;

 Mreža več
 

kot 800 EURES
 

svetovalcev;      
 Ažurne informacije

 
o  nacionalnih 

trgih dela ter delovnih in življenjskih pogojih;
 Posredovanje

 
delavcev.

http://www.eures.europa.eu/


Postopek –
 

prosto delovno mesto

-
 

oddaja “Prijava prostega delovnega mesta oz. 
vrste dela”

 
(večina preko spleta eStoritve);

-
 

rubrika 18:   Posebne namere pri iskanju 
kandidatov za zaposlitev 1. želimo zaposliti delavca 
iz držav članic EU/EGP (navedite državo)                 
2. želimo zaposliti delavca tujca  

-
 

rubrika 21:   3. zavod naj posreduje pri pridobivanju 
primernih kandidatov iz držav članic EU/EGP



EURES kontakti

•
 

V Sloveniji je 5 EURES svetovalcev
Ljubljana, Celje, Maribor, Koper in Ptuj
•

 
Podatki o uradnih urah in kontakt-

 
Zavod RS 

za zaposlovanje:
 

www.ess.gov.si

•
 

http://eures.europa.eu

•
 

Vprašanja o zaposlovanju v EU ter storitvah 
EURES:

 
eures@ess.gov.si

http://www.ess.gov.si/
http://eures.europa.eu/
mailto:eures@ess.gov.si
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