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Študijo sta izdelala Nacionalna kontaktna točka Republike Slovenije za Evropsko migracijsko 
mrežo in zunanji partner, Inštitut za narodnostna vprašanja (dr. Romana Bešter in dr. Janez 

Pirc) v sodelovanju s pristojnimi predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, agencije SPIRT 
Slovenija, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za 
zunanje zadeve, Policije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Evropska migracijska mreža je bila ustanovljena zaradi potrebe po izmenjavi informacij o 
vseh vidikih migracij in vzpostavitve enotne azilne in migracijske politike. Odločba Sveta 
2008/381/ES, ki je pravna podlaga za vzpostavitev evropske migracijske mreže, je bila 
sprejeta 14. maja 2008. 

   

Več informacij o Evropski migracijski mreži je dostopnih na: www.emm.si  

 

 

 

Omejitev odgovornosti: Odgovori v nadaljevanju so bili podani primarno z namenom sestave 

zbirnega poročila za EMN usmerjeno študijo z zgornjim naslovom. Sodelujoče nacionalne kontaktne 

točke EMN so podale informacije, ki so po njihovem prepričanju ažurne, objektivne in zanesljive v 

kontekstu in mejah te študije. Informacije tako ne podajajo nujno popolnega opisa in ne 

predstavljajo nujno celotnega uradnega stališča države nacionalne kontaktne točke EMN. 
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Povzetek (strnjeno poročilo) 

Strnjeno poročilo (do tri strani) 

Povzetek strnjenega poročila: to bo osnova EMM informacije, ki bo služila predvsem EU in tvorcem 
nacionalne politike.   

 

Študija z naslovom »Vstop državljanov tretjih držav za namene gospodarstva« predstavlja pregled 

slovenskih politik, programov in zakonodaje na področju (spodbujanja) priseljevanja tujih 

investitorjev, podjetnikov in drugih poslovnih oseb, ki so državljani tretjih držav. Gre za posnetek 

trenutnega stanja, na nekaterih področjih pa študija nakazuje tudi predvidene spremembe, ki so 

trenutno v pripravi. 

 

Metodologija zbiranja informacij za študijo je temeljila na analizi zakonodaje in drugih relevantnih 

pravnih dokumentov, na komunikaciji s predstavniki pristojnih ministrstev in drugih državnih 

institucij, ter na pregledu različnih študij, revizijskih poročil, letnih poročil o delu in medijskih 

poročanj. 

 

Slovenija v svojih politikah in zakonodaji nima v rabi definicij oziroma kategorij priseljencev, kot jih 

opredeljuje ta študija (priseljenski investitorji, priseljenski podjetniki ali druge poslovne osebe). V 

uporabi pa so nekateri drugi izrazi, ki lahko zajemajo tudi nekatere omenjene kategorije (npr. tuji 

investitor, tuji zastopnik). Politike privabljanja tujih neposrednih investicij (oz. tujih investitorjev) 

in tujih podjetnikov v Slovenijo se ne usmerjajo specifično na državljane tretjih držav. Zakon o 

spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) sicer priznava 

pomembnost spodbujanja tujih investicij za gospodarski razvoj države, vendar so zakonske določbe 

in usmeritve zelo splošne. Slovenija nima izdelanih konkretnih, neposrednih ukrepov za 

privabljanje tujih investitorjev in podjetnikov, kot so denimo davčne olajšave ali usmerjanje v 

določene gospodarske panoge ter izvorna ali ciljna geografska območja. Slovenija tudi nima 

posebej oblikovane politike za privabljanje/sprejem drugih poslovnih obiskovalcev ter ne vodi 

evidenc o tej kategoriji oseb.  

 

Usmeritve obstoječih politik, programov in strategij na področju tujih neposrednih investicij ter 

tujih podjetnikov so v Sloveniji večinoma zelo splošne, načelne. Akcijski načrti za izvajanje politik 

se v mnogih primerih ne pripravljajo redno (zadnji je bil pripravljen za leto 2013) in posledično niso 

prilagojene trenutnim notranjim in mednarodnim gospodarskim razmeram. (Ne)uresničevanje 

politik, programov in strategij je v precejšnji meri povezano z razpoložljivostjo proračunskih 

sredstev. Na podlagi številnih konzultacij z ministrstvi in službami, ki so sodelovale v študiji, ter 

praktičnih izkušenj pri pridobivanju potrebnih informacij za izdelavo nacionalnega poročila je 

mogoče ugotoviti, da obstajajo prizadevanja posameznih ministrstev in služb, da bi področje 

politike spodbujanja tujih neposrednih investicij v Sloveniji sistemsko in zakonodajno uredili ter 

oblikovali v smeri zagotavljanja večje konkurenčnosti Slovenije na tujih trgih. Vendar pa bi bilo na 

tem področju priporočljivo v prihodnje nameniti več pozornosti krepitvi sodelovanja in boljše 

koordinacije med pristojnimi institucijami. Ključno pa bi bilo čim prej sprejeti skupno strategijo 

oziroma politike delovanja pristojnih ministrstev in z njimi povezanih institucij (zlasti Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo in z njim povezane agencije SPIRIT Slovenija, Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za 

finance).  

 

Trenutno je med področnimi strateškimi dokumenti v veljavi le Strategija ekonomskih migracij za 

obdobje od 2010 do 2020, Strategija razvoja Slovenija 2014–2020 in Program državnih razvojnih 

prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014–2017 pa sta še vedno v fazi osnutka. 

Morda najbolj pomemben in konkreten dokument v pripravi je (nov) Akcijski načrt za leto 2015 za 

področje internacionalizacije slovenskega gospodarstva.  
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Slovenija preko različnih strateških dokumentov in programov izkazuje večji poudarek na 

spodbujanju močnejše slovenske gospodarske prisotnosti v tujini, kot pa obratno - na privabljanju 

tujih investitorjev in podjetij v Slovenijo. Na splošno lahko ocenimo, da cilji države pri spodbujanju 

tujih neposrednih investicij niso dovolj jasno opredeljeni, prav tako ne vloge oz. zadolžitve 

posameznih nacionalnih akterjev/institucij in sodelovanje med njimi. Slovenska politika 

spodbujanja tujih investicij se osredotoča bolj na privabljanje tujega kapitala in se ne ukvarja toliko 

s pogoji za vstop in bivanje tujih investitorjev v Sloveniji, čeprav ugotovitve nedavnih študij vse 

bolj kažejo, da poleg oplemenitenja kapitala in strateških možnosti za investicijska vlaganja vse 

bolj pomembno vlogo igrata tudi t.i. kvaliteta bivanja v državi vlaganja (možnosti šolanja otrok, 

naravni resursi, razvita infrastruktura, odprtost do drugačnosti in inovativnosti, razvita socialna 

omrežja, itd.) ter fleksibilnost pri pridobitvi različnih vrst dovoljenj za delo in bivanje v smeri 

spodbujanja t.i. "gospodarskega turizma". Tudi na podlagi teh dejavnikov se potencialni tuji 

investitor/tuji podjetnik lahko odloči za investiranje in posledično za bivanje v določeni državi.  

 

V Slovenijo lahko tuji investitor vstopi in/ali prebiva na več načinov, tudi pod olajševalnimi 

okoliščinami, in sicer:  

1. Tuji investitor katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, lahko 

vstopi v Slovenijo na podlagi pridobitve vizuma za kratkoročno bivanje (19. člen Zakona o tujcih) 

ali dolgoročno bivanje (vizum D) Pogoje za izdaja vizuma D določa 20. člen Zakona o tujcih. 

Postopek se izvede na osnovi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa 

Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu. 

2. Tuji investitor lahko vstopi v Slovenijo po običajni poti s pridobitvijo dovoljenja za začasno 

prebivanje v skladu z Zakonom o tujcih (33.–35. člen). V kolikor gre za prvo bivanje v Sloveniji, si 

mora tujec pridobiti prvo dovoljenje za začasno prebivanje (34. člen). Po poteku petih let in če 

izpolnjuje tudi druge pogoje, določene v Zakonu o tujcih (52. člen), lahko zaprosi za dovoljenje za 

stalno prebivanje.  

4. Tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, se lahko v 

skladu z 51. členom Zakona o tujcih izda tudi dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo do 

petih let, vendar se takšna možnost v praksi uporablja le v posebnih primerih. 

5. Po enem letu neprekinjenega bivanja v Sloveniji ima tuji investitor možnost pridobitve 

slovenskega državljanstva na podlagi posebnih in olajševalnih okoliščin (npr. ni potrebno 

dokazovanje znanja slovenskega jezika) v skladu s 13. členom Zakona o državljanstvu Republike 

Slovenije, če za to obstaja gospodarski oziroma nacionalni interes države (t.i. izredna 

naturalizacija). Tujemu investitorju v primeru izredne naturalizacije Republika Slovenija prizna 

status dvojnega državljana.  

6. Tuji investitor lahko zaprosi tudi za dovoljenje za prebivanje za svoje družinske člane in sicer na 

podlagi 47. člena Zakona o tujcih.   

 

Splošno zastavljen cilj slovenske politike do tujih neposrednih investicij je, da naj bi se tuje 

neposredne investicije usmerjale »v visoko in srednje visoko tehnologijo in takšne, ki prinašajo 

kakovostna delovna mesta« (kot je bilo zapisano v Strategiji razvoja Slovenije iz 2005), ni pa 

predvidenih konkretnih gospodarskih panog, na katerih naj bi bil poudarek. Podobno velja tudi 

glede pričakovanih vplivov tovrstnih investicij na slovensko ekonomsko-socialno okolje, kjer ravno 

tako zasledimo samo posredne omembe – kot je denimo v Uredbi o finančnih spodbudah za tuje 

neposredne investicije iz leta 2014. 

 

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij predvideva 

naslednje dejavnosti za spodbujanje tujih neposrednih investicij: dodeljevanje finančnih spodbud 

za tuje neposredne investicije, brezplačna ponudba informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev 

tujim investitorjem, promocija in trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije ter 

predlaganje sistemskih ukrepov za izboljšanje in dodeljevanje finančnih spodbud podjetjem. Druge 
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aktivnosti na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij, kot so bile predvidene npr. v 

akcijskem načrtu za leto 2013, pa obsegajo tudi: izboljševanje poslovnega okolja v RS, 

investicijske projekte, vzpostavitev delovanja »one stop shop« agencije, reševanje problematike 

zemljišč in poslovnih con, aktivnosti za izboljšanje prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije 

za tuje neposredne investicije, finančno podporo investicijam ter spodbujanje širitve že obstoječih 

tujih podjetij v Sloveniji. 

 

Padec gospodarske rasti v EU v zadnjem obdobju ter nejasna oziroma nedorečena in medresorsko 

neusklajena nacionalna politika na področju tujih investicij se odraža tudi v zelo nizkem deležu 

tovrstnih investicij v bruto družbenem proizvodu v Sloveniji, ki sodi med najnižje med članicami 

EU. Ta delež sicer v zadnjih letih znova raste, vendar je njegova rast predvsem posledica 

zmanjšanja bruto družbenega proizvoda v državi. 

 

Tudi na področju privabljanja tujih podjetnikov (mednje sodijo priseljene samozaposlene osebe in 

zaposleni večinski lastniki družb) Slovenija nima specifičnih geografskih usmeritev tako glede 

izvornih držav kot prioritetnih regij v državi. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 

javna agencija SPIRIT Slovenija skrbita za to področje z »mehkimi ukrepi«, ki so mdr.: izboljšanje 

obveščanja priseljencev o možnostih podjetništva, o ukrepih za rast podjetništva in podpornih 

sistemih ter spremljanje priseljencev kot posebne ciljne skupine v politikah podjetništva; povečanje 

vključitve brezposelnih priseljencev v programe spodbujanja samozaposlovanja; zmanjšanje 

administrativnih ovir.  

 

Tujec, ki namerava v Sloveniji ustanoviti svoje podjetje in ga tudi voditi oziroma se v njem 

zaposliti, mora  pridobiti delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. 

 

Možnosti pridobitve dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji opredeljuje Zakon o tujcih. 

Trenutno lahko tuji podjetnik kot prvo dovoljenje pridobi vizum za kratkoročno (vizum C, 17. čl. 

Zakona o tujcih) ali vizum za dolgoročno bivanje (vizum D, 20. čl. Zakona o tujcih), če za to 

obstaja gospodarski interes Republike Slovenije, ki ga tujec izkaže z mnenjem Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. Med kriterije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje za 

priseljenske podjetnike sodijo ohlapno izkazana specializirana znanja in posebne izkušnje, ki so 

koristne za slovensko gospodarstvo, poslovni načrti, omogočanje povečanja poslovnih povezav 

slovenskega gospodarstva s tujino ali uvajanja in uporabe novih tehnologij, poslovnih modelov oz. 

znanja ali vlaganja kapitala v Sloveniji ter določena finančna sredstva (odvisna od vrste podjetja). 

Preko teh se ugotavlja gospodarski interes za Slovenijo na osnovi Pravilnika o kriterijih za 

ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje 

tujcu. 

 

Tuji podjetnik lahko kot prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobi tudi dovoljenje 

za začasno prebivanje (33.–35. čl. Zakona o tujcih). V skladu z določbami novega Zakona o tujcih, 

ki bodo začele veljati predvidoma septembra 2015,1 pa bo tujec v prihodnosti lahko pridobil tudi 

enotno dovoljenje za prebivanje in delo (37. čl. Zakona o tujcih) oz. enotno dovoljenje zaradi 

opravljanja dela kot samozaposlena oseba (37.b čl. Zakona o tujcih). 

                                       

1 V spremembah Zakona o tujcih (Ztuj-2A), ki so bile sprejete aprila 2014, so že zapisane določbe o možnosti 

izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcem. Ker pa še niso sprejete spremembe Zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev, ki so potrebne za izvrševanje omenjenih določb o enotnem dovoljenju, bodo 
določbe o enotnem dovoljenju v skladu s spremembo Zakona o tujcih (Ztuj-2B), ki je bila sprejeta decembra 
2014, stopile v veljavo 1. septembra 2015. 
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Možnosti pridobitve delovnega dovoljenja za tuje podjetnike opredeljuje Zakon o zaposlovanju in 

delu tujcev in so naslednje:  

1. V kolikor tujec ustanovi ali soustanovi družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), ki jo namerava 

voditi oziroma upravljati kot zastopnik družbe (direktor, prokurist, itd.), mora pridobiti dovoljenje 

za delo za zastopnika družbe. Dovoljenje za delo za zastopnika se lahko izda za čas do dveh let in 

se lahko podaljša, če družba izkaže pozitivno poslovanje in če tujec kot fizična oseba ni bil 

kaznovan za prekršek po ZZDT-1. Družba, ki še ni registrirana 6 mesecev, lahko dobi dovoljenje za 

delo za zastopnika pod pogojem, da izkaže investicijo v Sloveniji v višini najmanj 30.000 evrov za 

zagon družbe. Tujec mora biti vpisan kot zastopnik družbe v ustreznem registru.  

2. V kolikor tujec ustanovi ali soustanovi kapitalsko gospodarsko družbo (d.o.o.), v kateri ima kot 

vlagatelj večinski (vsaj 51 %) kapitalski delež, se lahko v družbi tudi zaposli na podlagi dovoljenja 

za zaposlitev brez kontrole trga dela za večinskega lastnika. Postopek za izdajo dovoljenja za 

zaposlitev večinskega lastnika družbe je olajšan, ker se dovoljenje izda brez preverjanja obstoja 

ustreznih domačih kandidatov in brez preverjanja predhodnega 6-mesečnega poslovanja 

vlagatelja.  

3. Tuji podjetnik, ki želi v Sloveniji ustanoviti osebno gospodarsko družbo in jo na podlagi 

ustanoviteljskih pravic zastopati ali se registrirati kot samostojni podjetnik, mora predhodno 

pridobiti osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta, ali pa imeti osebno delovno 

dovoljenje z veljavnostjo treh let ali prost dostop na trg dela v skladu z Zakonom o zaposlovanju in 

delu tujcev. Za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja za samozaposlitev z veljavnostjo enega 

leta, mora tujec izpolnjevati naslednje pogoje: 

– ob vložitvi vloge za izdajo osebnega delovnega dovoljenja mora zakonito prebivati v Republiki 

Sloveniji, 

– pred registracijo ali vpisom mora najmanj eno leto neprekinjeno zakonito prebivati v Republiki 

Sloveniji, 

– izkazati mora lastna finančna sredstva v višini 10.000 evrov, in 

– v primeru, ko se določena dejavnost lahko opravlja le v poslovnem prostoru, izkazati lastništvo 

poslovnega prostora ali ustrezno najemno pogodbo, ali v primeru, ko poslovni prostor ni pogoj, 

izkazati lastništvo prostora ali ustrezno najemno pogodbo za prostor, kjer ima sedež. 

 

Delovnega dovoljenja pa ne potrebujejo tujci, ki so v skladu z zakonom vpisani v sodni register v 

Republiki Sloveniji kot ustanovitelji, družbeniki ali člani nadzornih svetov gospodarskih družb, za 

opravljanje dela v tej funkciji, in obenem niso vpisani v sodni register kot zastopniki (5. čl. ZZDT-

1). 

 

Glede zbiranja statistik o izdanih različnih vrstah dovoljenj za vstop in prebivanje posameznih 

kategorij tujcev, ki so predmet te študije, ugotavljamo, da v Sloveniji obstajajo le parcialni podatki. 

Ker Zakon o tujcih ne opredeljuje posameznih kategorij tujcev, kot so opredeljene v tej študiji 

(priseljenski investitorji, priseljenski podjetniki in druge poslovne osebe), Slovenija tudi ne zbira 

statistik o številu vloženih prošenj ter izdanih in zavrnjenih dovoljenj za prebivanje tem 

kategorijam. Se pa zbirajo statistike o vloženih prošnjah ter izdanih in zavrnjenih dovoljenjih za 

prebivanje tujcem na podlagi zaposlitve ali dela in na podlagi interesa Republike Slovenije. V teh 

dveh kategorijah so vključena tudi dovoljenja, ki jih Slovenija izda tujim investitorjem oz. 

podjetnikom (glej Tabelo 3). Statistike glede izdaje vizumov za dolgoročno bivanje za priseljenske 

investitorje in lastnike podjetij v Sloveniji so referenčne šele za leti 2012 in 2013, saj se dosledno 

vodijo za ti dve kategoriji tujcev (skupaj) šele po spremembah zakonodaje v letu 2011. Kažejo na 

porast števila izdanih vizumov tipa D za ti dve kategoriji, vseeno pa gre pri tem za zelo majhne 

številke – nekaj deset posameznikov. Podelitev slovenskega državljanstva po t. i. izredni 

naturalizaciji iz razlogov na področju gospodarstva (13. člena Zakona o državljanstvu) pa je bilo v 

Sloveniji od leta 2009 skupaj 16, kar pomeni, da je tovrstna oblika privabljanja tujih 

investitorjev/tujih podjetnikov v Sloveniji prej izjema kot pravilo. 
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Slovenska zakonodaja omogoča tujim investitorjem in podjetnikom možnost pridobitve različnih 

vrst dovoljenj, ki omogočajo njim in njihovim družinskim članom kratkoročno oziroma dolgoročno 

prebivanje v Sloveniji, odvisno od potreb in poslovnih načrtov tujega investitorja/podjetnika. Ob 

tem pa je treba poudariti, da zakonodaja in politika privabljanja tujih investitorjev in tujih 

podjetnikov v Slovenijo na daljši rok delujeta tako, da se od tujega investitorja/podjetnika 

pričakuje, da si bo po določenem času uredil dovoljenje za prebivanje ter se preselil, po možnosti 

skupaj z družinskimi člani, v Republiko Slovenijo. Pri tem se pozablja, da je sodobno poslovno 

okolje in delovanje mednarodnih trgov zelo dinamično in da deluje na fleksibilnih predpostavkah, 

zaradi česar Slovenija s togim sistemom izgublja na konkurenčnosti in privlačnosti kot lokacija za 

tuje investicije. Ureditev tega področja v smislu omogočanja večje fleksibilnosti zato ostaja eden 

glavnih izzivov za Slovenijo oz. slovensko politiko privabljanja tujih investitorjev/podjetnikov.  

  

 

Ključni poudarki študije (Nacionalni prispevek) 

Pregled nacionalnega prispevka – uvod v študijo in oris glavnih dejstev in številk iz vseh delov 

fokusirane študije, s posebnim poudarkom na elementih, ki bodo služili tvorcem nacionalne politike. 

Študija predstavlja pregled slovenskih politik, programov in zakonodaje na področju (spodbujanja) 

priseljevanja tujih investitorjev, podjetnikov in drugih poslovnih oseb, ki so državljani tretjih držav. 

Slovenija na načelni in splošni ravni zaznava potrebo in usmerja svojo politiko k spodbujanju 

privabljanja tujih investitorjev in podjetnikov, vendar na praktični ravni prav veliko v tej smeri 

zaenkrat ni bilo narejenega. Vse politike in programi, ki obstajajo na teh področjih, se nanašajo na 

tuje državljane na splošno, ne le na državljane tretjih držav. 

 

Priseljenski investitorji: 

- Definicija: Slovenska politika in zakonodaja ne uporabljata izraza »priseljenski investitor«. V 

uporabi pa je izraz »tuji investitor«. 

- Politični okvir za privabljanje priseljenskih investitorjev: 

o Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek, 2013); Program državnih razvojnih prioritet 

in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 (osnutek, 2013); Strategija ekonomskih 

migracij za obdobje od 2010 do 2020 (2010); 

- Pravni okvir:  

o Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP); 

o Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije; 

o Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo 

vizuma za  dolgoročno bivanje tujcu. 

- Glavni akterji/institucije, zadolžene za oblikovanje in izvajanje politik in ukrepov za 

spodbujanje tujih investicij: 

o Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; 

o javna agencija za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in 

internacionalizacije (SPIRIT Slovenija); 

o v širšem smislu so za izvajanje različnih ukrepov spodbujanja TNI pristojni tudi: Ministrstvo za 

gospodarstvo; Ministrstvo za zunanje zadeve in v tem okviru gospodarske diplomacije, Ministrstvo 

za finance, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, po potrebi 

upravne enote in občine, regionalne razvojne agencije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna 

zbornica Slovenije. 

- Specifični ukrepi za spodbujanje tujih investicij: 

o brezplačna ponudba informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev tujim investitorjem; 

o trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za investicije; 
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o promocija podobe Slovenije in njenih regij kot lokacij za investicije; 

o analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije kot lokacije za investicije in 

predlaganje   sistemskih ukrepov za njegovo izboljšanje; 

o dodeljevanje finančnih spodbud za investicije; 

o opravljanje drugih nalog, ki prispevajo h krepitvi konkurenčnosti Republike Slovenije kot 

lokacije za investicije. 

- Začetni dokument, ki se izda priseljenskemu investitorju: 

o   vizum za kratkoročno bivanje 

o   vizum za dolgoročno bivanje (največ za obdobje 1 leta) ali 

o   dovoljenje za začasno prebivanje. 

 

Priseljenski podjetniki 

- Definicija: Slovenska zakonodaja ne uporablja izraza  »priseljenski podjetnik« (immigrant 

business owner). Smiselno pa se v okvir »priseljenskih podjetnikov« uvrščajo samozaposlene 

osebe in (zaposleni) večinski lastniki družb.  

- Politični okvir za privabljanje priseljenskih podjetnikov: 

o    Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020 (2010). 

- Pravni okvir:  

o    Zakon o tujcih (Z-Tuj2);  

o    Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1); 

o    Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1);  
o    Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo 

vizuma za  dolgoročno bivanje tujcu. 

- Glavni akterji/institucije, zadolžene za oblikovanje in izvajanje politik in ukrepov za 

privabljanje tujih podjetnikov: 

o Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, druga ministrstva v okviru svojih pristojnosti;  

o SPIRIT Slovenija (Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij 

in turizma); 

o SPS – Slovenski podjetniški sklad; 

o Zavod RS za zaposlovanje. 

- Specifični ukrepi za privabljanje tujih podjetnikov:  

o Izboljšanje obveščanja priseljencev o možnostih podjetništva, o ukrepih za rast podjetništva in 

podpornih sistemih ter spremljanje priseljencev kot posebne ciljne skupine v politikah podjetništva, 
morebitno izvajanje informativnih kampanj v državah izvora;  

o povečanje vključitve brezposelnih priseljencev v programe spodbujanja samozaposlovanja v 
okviru aktivne politike zaposlovanja in ukrepov Evropskega socialnega sklada;  
o vzpostavitev info-točk za večjo informiranost ter spodbujanje podjetništva priseljencev;  
o zmanjšanje administrativnih ovir.  
- Začetni dokument, ki se izda priseljenskemu podjetniku: 

o vizum za kratkoročno bivanje, 

o vizum za dolgoročno bivanje (največ za obdobje 1 leta) ali 

o dovoljenje za začasno prebivanje. 

  

Druge poslovne osebe 

Slovenija nima posebnih politik za privabljanje oz. vstop drugih poslovnih oseb. Kategorije drugih 

poslovnih oseb, kot so opredeljene v tej študiji, v slovenski politiki in zakonodaji niso obravnavane 

kot posebne kategorije tujcev, za katere bi veljale kakršnekoli posebne določbe. 

 

Statistike 

Ker Zakon o tujcih ne opredeljuje posameznih kategorij tujcev, kot so opredeljene v tej študiji 

(priseljenski investitorji, priseljenski podjetniki in druge poslovne osebe), Slovenija ne zbira 

statistik o številu vloženih prošenj ter izdanih in zavrnjenih dovoljenj za prebivanje tem 
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Del 1: Nacionalni okviri za vstop državljanov tretjih držav za namene 

gospodarstva 

Vprašalnik najprej sprašuje po informacijah o nacionalnih politikah v odnosu do priseljenskih 

investitorjev (deli 1.1 – 1.2), nato po priseljenskih podjetnikih (1.3 - 1.4), nazadnje pa še po 

drugih poslovnih osebah (deli 1.5 – 1.6) 

Del 1.1: Priseljenski investitorji: pregled nacionalnih politik (največ 1 stran) 

Ta del sprašuje po informacijah o nacionalnem institucionalnem okviru in o glavnih ciljih politike v 

zvezi s priseljenskimi investitorji iz tretjih držav. V njem bo podan pregled nacionalnih 

deležnikov, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in implementacijo politik, ki naj bi privabile investitorje, 

kakor tudi s tem povezanih spodbud. 

EMM NCPji naj prosimo odgovorijo na naslednja vprašanja kljub nepopolnemu seznamu spremnih 

iztočnic.  

V.1.Kako državna zakonodaja vaše države članice opredeljuje priseljenske investitorje? 

                                       

2 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 19. 1. 2015. 

kategorijam. Se pa zbirajo statistike o vloženih prošnjah ter izdanih in zavrnjenih dovoljenjih za 

prebivanje tujcem na podlagi zaposlitve ali dela in na podlagi interesa Republike Slovenije. V teh 

dveh kategorijah so vključena tudi dovoljenja, ki jih Slovenija izda tujim investitorjem oz. 

podjetnikom. Število vloženih prošenj za prebivanje z namenom zaposlitve ali dela se je od leta 

2009 do leta 2013 precej zmanjšalo in sicer s 52.632 na 18.717. Število izdanih dovoljenj za 

prebivanje z namenom zaposlitve ali dela pa se je od leta 2009 do leta 2013 zmanjšalo s 49.377 na 

17.786. Zaradi interesa Republike Slovenije sta bili izdani le dve dovoljenji za prebivanje in sicer v 

letu 2012. Evidenco statistik o izdanih vizumih za dolgoročno prebivanje Slovenija vodi šele od leta 

2011. Po podatkih, ki jih zbira Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), v letu 2011 ni bil izdan noben 

vizum za dolgoročno bivanje za tuje investitorje in podjetnike, v letu 2012 je bilo izdanih 18, v letu 

2013 pa 43 takšnih vizumov. Podatki se nanašajo na skupne seštevke tako za tuje investitorje kot 

za tuje podjetnike, saj MZZ v vizumskih postopkih ne ločuje med tema dvema kategorijama. V 

zvezi z podelitvijo slovenskega državljanstva po t. i. izredni naturalizaciji iz razlogov na področju 

gospodarstva (13. člena Zakona o državljanstvu) podatki kažejo, da je od leta 2009 Slovenija na 

tej podlagi podelila državljanstvo 16 osebam in sicer leta 2009 dvem osebam, leta 2010 štirim 

osebam, leta 2011 eni osebi in leta 2014 devetim osebam.2 

Slovenska zakonodaja ne pozna izraza, ki bi bil ekvivalenten angleškemu izrazu »immigrant 

investor«. Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni 

list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo, 11/11 in 57/12) govori le o tujih investitorjih (2. 

člen): »'/T/uji investitor oziroma investitorka /…/' je nerezident, ki je, ali pa namerava postati, 

nosilec vhodne tuje neposredne investicije.« Tuji investitor je lahko državljan katerekoli druge 

države članice EU ali tretje države (države nečlanice EU). 

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 62/14, 3. člen) 

definira tujega investitorja kot: »/T/uji investitor je nerezident, ki je ali pa namerava postati nosilec 
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V2a. Ali ima vaša država članica kakšno posebno politiko, program ali shemo za priseljenske 

investitorje?  

Da, v Sloveniji obstaja splošna politika spodbujanja tujih neposrednih investicij. Ta se ne nanaša 
zgolj na državljane tretjih držav, temveč na vse tuje državljane. Splošni cilji te politike so 
osredotočeni na trženje in promocijo Slovenije kot lokacije za investicije ter na informiranje in 
svetovalne storitve za potencialne tuje investitorje, ne ukvarja pa se z ustvarjanjem privlačnih in 
fleksibilnih pogojev za bivanje tujih investitorjev v Sloveniji oz. pogojev za enostavnejše prehajanje 

slovenske meje zaradi potreb mednarodnega poslovanja in usklajevanja družinskega življenja.  

V2b.Če da, prosimo podajte več informacij o omenjeni specifični politiki, programu ali shemi, 
vključno z a) imenom politike / programa / sheme: b) glavnimi cilji te politike (nevtralna, 
proaktivna); ali cilja na c) specifične vrste investicij, npr. Nepremičnine, transfer kapitala, državne 
fonde / obveznice, poslovne investicije, podpore javnim projektom, mešane investicije, skupna 
vlaganja, itd. ali d) ekonomske sektorje /geografska področja / strateške partnerje;in ali e) ali so v 

rabi a kvote / omejitveni system za nadzor nad številom vstopov oziroma dovoljenj, ki se jih lahko 
izda priseljenskim investitorjem? 

naložbe.« 

a) Ime politike / program in pravna osnova 

Povečanje tujih neposrednih investicij je kot cilj zapisano v več dokumentih: 

- Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek, 2013); 

- Program reform za izvajanja Lizbonske strategije (2005); 

- Državni razvojni program 2007–2013 (2008); 

- Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 

(osnutek, 2013); 

- Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020 (2010), 

- Akcijski načrt za leto 2013: “MI 2013 – mednarodni izzivi, partnerstvo za razvoj 

internacionalizacije slovenskega gospodarstva”. 

 

Pravne podlage:  

- Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij - ZSTNIIP 

(Uradni list RS, št. 107/06-UPB, uradno prečiščeno besedilo, 11/11 in 57/12) 

- Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 62/14) 

 

b) Glavni cilji politike 

Cilj spodbujanja tujih neposrednih investicij (TNI), kot je opredeljen v Zakonu o spodbujanju tujih 

neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (3. člen), je, da se z učinkovito uporabo javnih 

sredstev privabi k investiranju na območju Republike Slovenije tuje investitorje, da bi se 

pospeševal gospodarski razvoj Republike Slovenije. 

Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije pa kot cilj spodbud navaja (4. člen):  

»Cilj dodeljevanja spodbud je privabljanje tujih investitorjev k vlaganju v Republiki Sloveniji, 

njihove naložbe pa bodo:  

- v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta, in sicer 

predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo,  

- prispevale k prenosu znanja in tehnologij ter k sodelovanju znanstvenoraziskovalnih podjetij in 

ustanov v Republiki Sloveniji s tujimi investitorji,  

- prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju,  

- prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi 

podjetji, predvsem pri dobavah tujim investitorjem ter izmenjavi znanja in tehnologij. 
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V3a. Kateri je/so glavni akter(-ji) in inštitucija (-je), ki se ukvarja z razvijanjem politik, ki naj bi 

privabljale priseljenske investitorje? Če gre za več uradnih inštitucij, kako so medsebojno usklajene? Ali 

obstaja uradni odlok – npr. Akcijski načrt, ki upravlja z dejavnostjo teh inštitucij? 

V3b. Kateri akter / inštitucija je zadolžen za promocijo politike, ki zadeva ciljno skupino? 

O spodbujanju tujih neposrednih investicij pa piše tudi Strategija ekonomskih migracij za obdobje 
od 2010 do 2020 v Smernici 2 (akcijskega načrta): Promoviranje podjetništva priseljencev (p. 64-
5). V njej je mdr. zapisana usmeritev: 

 
1. Spodbujanje priseljevanja migrantov s finančnim kapitalom oziroma investitorjev za razvojno 
spodbudne naložbe z učinkom ustvarjanja novih delovnih mest ali prenosa tehnologij in inovativnih 
znanj;  /…/.   
 
Ta smernica pa vključuje mdr. naslednja dva ukrepa: 
 proučitev in izdelava mehanizmov za sprejem migrantov s finančnim kapitalom oziroma 

investitorjev;  

 zmanjšanje administrativnih ovir. 

Povečanje tujih neposrednih investicij predvideva tudi osnutek krovnega strateškega dokumenta 

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (2013, 10–11). 

c) Vrste investicij (npr. nepremičnine, transfer kapitala, državni fondi / obveznice, poslovna 

vlaganja, podpora javnim projektom, mešane investicije, skupna vlaganja, itd.) 

Država spodbuja TNI v visoko in srednje visoko tehnologijo in takšne, ki prinašajo kakovostna 

delovna mesta (Strategija razvoja Slovenije 2005, 27). 

d) Prioritetni državni ekonomski sektorji / prioritetna državna geografska področja / ciljne države/ 

strateški partnerji. 

Trenutno Slovenija nima prioritet glede omenjenih področij. V letu 2013 pa je akcijski načrt 

(Mednarodni izzivi 2013) med ključne tretje države, v katerih naj bi Slovenija še posebej 

intenzivirala svoje aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije, uvrstil: Azerbajdžan, Indijo, 

Kazahstan, Ljudsko republiko Kitajsko, Rusko federacijo in Turčijo (MI-2013, str. 18). 

e) Veljavne kvote 

/ 

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) v 5. 

členu določa, da Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, 

sprejme program spodbujanja investicij za petletno obdobje, v katerem opredeli način izvajanja 

nalog iz prejšnjega člena, njihove prioritete in cilje, ki naj bi bili doseženi z izvajanjem teh nalog. 

V skladu z ZSTNIIP (11. čl.) je za izvajanje dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij in 

internacionalizacije podjetij zadolžena javna agencija za področje turizma, tujih investicij, 

tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija). V širšem smislu pa so 

za izvajanje različnih ukrepov spodbujanja TNI pristojni tudi: Ministrstvo, pristojno za 

gospodarstvo; Ministrstvo za zunanje zadeve  in v tem okviru gospodarske diplomacije, Ministrstva 

za finance, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, po potrebi 

upravne enote in občine, regionalne razvojne agencije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna 
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V4a. Ali ima vaša država članica v veljavi posebne ukrepe za privabljanje priseljenskih 
investitorjev?  

Da. 

Slovenija v skladu z Zakonom o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije 

podjetij izvaja določene ukrepe, ki so namenjeni privabljanju investicij tujcev na splošno, ne le 
državljanov tretjih držav. 

Z namenom privabljanja tujih neposrednih investicij Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo (MGRT) skupaj z izvajalsko agencijo SPIRIT Slovenija vodi aktivno politiko 
neposrednega spodbujanja TNI, ki obsega predvsem naslednje dejavnosti: dodeljevanje finančnih 
spodbud za TNI, brezplačna ponudba informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev tujim 
investitorjem, promocija in trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za TNI, analiziranje 

konkurenčnega položaja Slovenije kot lokacije za TNI in predlaganje sistemskih ukrepov za njegovo 
izboljšanje ter opravljanje drugih nalog, ki prispevajo h krepitvi konkurenčnosti Slovenije kot 
lokacije za investicije. Te aktivnosti določa Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in 
internacionalizacije podjetij. Druge aktivnosti na področju politike spodbujanja tujih neposrednih 
investicij obsegajo (MI-2013, str. 11–15): 

- izboljševanje poslovnega okolja v RS 
- investicijski projekti 
- vzpostavitev delovanja »one stop shop« agencije 

- reševanje problematike zemljišč in poslovnih con 

- aktivnosti za izboljšanje prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za tuje neposredne 
investicije 
- finančna podpora investicijam, spodbujanje širitve že obstoječih tujih podjetij v Sloveniji. 

V4b. Če da, prosimo izpolnite spodnjo tabelo glede na (uporabljane) politične ukrepe, ki so v 
veljavi za privabljanje priseljenskih investitorjev v vaši državi članici.  

 

Ukrepi Kratek opis ukrepa v državi članici 

Kaj prinašajo ti specifični 

ukrepi? (aktivno promocijo / 

diseminacijo informacij / 

kampanje /prireditve, tudi v tretjih 

državah, itd.) 

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in 

internacionalizacije podjetij (4. člen) predvideva ukrepe za 

spodbujanje investicij*, ki obsegajo naslednje dejavnosti: 

- brezplačna ponudba informacijskih, svetovalnih ali drugih 

storitev tujim investitorjem, 

- trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za investicije, 

- promocija podobe Slovenije in njenih regij kot lokacij za 

investicije, 

- analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije kot 

lokacije za investicije in predlaganje sistemskih ukrepov za njegovo 

izboljšanje, 

- dodeljevanje finančnih spodbud za investicije, 

- opravljanje drugih nalog, ki prispevajo h krepitvi konkurenčnosti 

Republike Slovenije kot lokacije za investicije. 

Pri tem ne gre le za spodbujanje investicij državljanov tretjih držav, 

temveč tudi državljanov drugih držav članic EU. 

 

* Izraz »investicija« pomeni vhodno tujo neposredno investicijo, ki jo 

zakon (2. čl.) definira kot »investicij/o/ nerezidenta v lastniški 

kapital nove ali obstoječe pravne osebe registrirane v Republiki 

Sloveniji, če delež nerezidenta predstavlja najmanj deset odstotkov 

zbornica Slovenije,… itd. (MI 2013, 2013: 15). 
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lastniškega kapitala«. 

Ali obstaja seznam specifičnih 

postopkovnih olajšav za 

sprejem? Če da, prosimo 

pojasnite, kaj prinašajo (nižji 

stroški, krajši čas reševanja, 

manj zahtevanih dokumentov, 

najkrajši zahtevani čas bivanja (v 

letih), možnost podaljšanja, itd.) 

Tuji investitor lahko pridobi vizum za dolgoročno bivanje zaradi 
obstoja gospodarskega interesa* za Republiko Slovenijo, ki ga tujec 
izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva (Zakon o tujcih -  ZTuj-2 – 

UPB1, 20. čl.).  

Tuji investitor lahko pridobi tudi dovoljenje za začasno prebivanje 
zaradi obstoja interesa Republike Slovenije v skladu s 35. členom 
Zakona o tujcih. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki je 
potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za eno leto. 

Lahko pa tujec, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu 
Republike Slovenije, pridobi tudi dovoljenje za začasno prebivanje v 

skladu z 51. členom Zakona o tujcih. To dovoljenje se lahko izda z 
veljavnostjo tudi do 5 let.  Vlada Republike Slovenije na predlog 
zainteresiranega ministrstva ali drugega državnega organa izda sklep, 
da obstaja interes Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno 
prebivanje tujcu. V predlogu mora zainteresirano ministrstvo ali drug 
državni organ utemeljiti obstoj interesa in priložiti soglasje tujca za 
uvedbo postopka za izdajo dovoljenja za prebivanje ter vsa druga 

zahtevana dokazila. 

Po enem letu neprekinjenega bivanja v Sloveniji ima tuji investitor 
možnost pridobitve slovenskega državljanstva na podlagi posebnih in 
olajševalnih okoliščin (npr. ni potrebno dokazovanje znanja 

slovenskega jezika) v skladu s 13. členom Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije, če za to obstaja gospodarski oziroma nacionalni 

interes države, t. i. izredna naturalizacija. Tujemu investitorju v 
primeru izredne naturalizacije Republika Slovenija prizna status 
dvojnega državljana posebne okoliščine, na podlagi katerih pristojno 
ministrstvo, v tem primeru ministrstvo za gospodarstvo, izrazi 
gospodarski/nacionalni interes za tujega investitorja, določajo 
Smernice o izpolnjevanju meril za ugotavljanje nacionalnega interesa 
iz leta 2010. Dokument natančno določa, katera so ta merila in na 

kakšen način jih mora tujec izkazovati in so pretežno usmerjena na 
spodbujanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na 
mednarodnih trgih, uvajanje novih tehnologij, znanj, kapitala, večanje 
števila visokokvalificiranih delovnih mest v Republiki Sloveniji, itd.     

 

* V skladu s »Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega 
interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje 

tujcu« (2. čl.) je obstoj gospodarskega interesa izkazan, če tujec: 
- izkazuje specializirana znanja in posebne izkušnje, ki so koristne 
za slovensko gospodarstvo, 
- lahko omogoči povečanje poslovnih povezav slovenskega 
gospodarstva s tujino ali 
- lahko omogoči uvajanje in uporabo novih tehnologij, poslovnih 

modelov ali znanja v Republiki Sloveniji ali vlaganje kapitala v 
Republiki Sloveniji ali širjenje in odpiranje novih tržišč za slovenske 
proizvode. 

Ali obstajajo posebne davčne 

spodbude? (dodatki, olajšave , 

itd.) 

Ne. 

Ali priseljenski investitorji 

lahko s seboj pripeljejo tudi 

Če tuji investitor pridobi dovoljenje za začasno prebivanje v 
Sloveniji, potem se mu v skladu s 47. členom Z-Tuj2 prizna pravica 

do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti družine z 
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družinske člane? 

Ali imajo družinski člani 

dostop do trga dela? 

družinskimi člani, ki so tujci. 

Družinski člani tujca (državljana tretje države) z dovoljenjem za 
začasno prebivanje v Sloveniji nimajo pravice dostopa do trga dela.  

Ali imajo priseljenski 

investitorji dostop do 

socialnih prejemkov? 

Da, imajo dostop do socialnih ugodnosti, ki se financirajo s prispevki, 
če plačujejo zahtevane prispevke. Do socialnih ugodnosti, ki se 

financirajo iz proračuna (družinski prejemki, minimalna sredstva in 
deloma ugodnosti iz naslova dolgotrajne oskrbe) pa so upravičeni le, 
če imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno 
stalno prebivališče.3 

Ali imajo priseljenski 

investitorji dostop do 

državljanstva? 

Da. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) določa (13. 
čl.), da lahko z naturalizacijo pridobi državljanstvo Republike 

Slovenije polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi znanstvenih, 
gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod 
pogojem, da dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto 
pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca ter izpolnjuje 
pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega 
zakona. 

Tuji investitorji lahko pridobijo državljanstvo tudi po običajni poti in 
sicer na podlagi 10. člena ali v kolikor so poročeni s slovenskim 
državljanom po 12. členu, vendar nimajo posebnih olajšav kot v 
primeru t.i. izredne naturalizacije na podlagi 13. člena Zakona o 
državljanstvu. 

Drugo (prosimo navedite) / 

V5a Ali ima vaša država članica kakšne bilateralne in druge sporazume s tretjimi državami, 

namenjene privabljanju priseljenskih investitorjev? 

V5b. Ali si vaša država članica izmenjuje informacije z drugimi državami članicami? Ali se vaša 

država članica posvetuje z drugimi državami članicami glede izdajanja dokumentov, navedenih v 

V4.b, priseljenskim investitorjem? 

Del 1.2: Državne politike za priseljenske investitorje: faza pred prihodom  

(sprejemni kriteriji) in bivanje (podaljšanje) (največ 3 strani) 

Del 1.2 je namenjen pregledu sprejemnih kriterijev, ki se jih poslužujejo države članice pri 
sprejemanju priseljenskih investitorjev iz tretjih držav v državo. Ta del prinaša tudi informacijo, ali 

države članice od investitorjev zahtevajo investicijski načrt in z njim povezanih specifičnih 

                                       
3 Podrobneje o tem glej v EMN študiji 2013 (2014): Dostop migrantov do socialnega in zdravstvenega 
zavarovanja: politike in prakse.  
4 Vir: elektronska komunikacija s predstavnikom Ministrstva za zunanje zadeve, 4. 11. 2014.  

Da, Slovenija je sklenila bilateralne pogodbe o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb z 
naslednjimi tretjimi državami: Albanijo,  Bosno in Hercegovino, Egiptom, Izraelom, Kitajsko, 
Kuvajtom, Makedonijo, Moldovo, Švico, Tajsko, Turčijo, Ukrajino, Uzbekistanom, Zvezno republiko 

Jugoslavijo. 

Ne.4 
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postopkih. Na koncu obravnava tudi kriterije, povezane s podaljšanjem / odvzemom njihovega 
dovoljenja za bivanje oziroma vizuma za dolgoročno bivanje. 

EMM NKP-ji so naprošeni, da podajo odgovore na spodnja vprašanja.  

V6a. Prosimo, navedite, katere točke spodnjega seznama so v veljavi kot kriteriji za sprejem 

priseljenskih vlagateljev v vaši državi članici. Vse naštete zahteve vsebujejo odgovor Da/Ne: v 
pritrdilnih primerih so EMM NKPji naprošeni za opis kriterijev. Če je mogoče, naj EMM NKPji tudi 
pojasnijo, ali se isti kriteriji nanašajo na državljane tretjih držav, ki v državo vstopajo po drugačni 
priseljenski poti (združitev družine, študij itd.) vendar so svoj status pripravljeni spremeniti v 
status priseljenskih investitorjev. 

Vstopni kriteriji Razlaga Ali se isti kriteriji nanašajo na 

državljane tretjih držav v vaši državi 

članici, ki imajo drugačen status in so 

ga pripravljeni spremeniti v status 

priseljenskega investitorja?  

Najmanjši denarni 

znesek za investiranje 

(prosimo navedite denarne 

zneske, ki se nanašajo 

posebej na vsako vrsto 

investicije, navedeno 

zgoraj v vprašanju 2b 

točka c) 

Ne. Da. 

Investicijski načrt  

Če da, prosimo izpolnite 

tabelo pod V6b 

Da. V 2. odstavku 3. člena Pravilnika o 
kriterijih za ugotavljanje 
gospodarskega interesa Republike 
Slovenije za izdajo vizuma za 
dolgoročno bivanje tujcu je navedeno, 

da se poslovni načrt šteje kot dokaz, da 
obstaja gospodarski interes. 

Da. 

Pričakovani učinek 

predlagane investicije v 

državi članici (ekonomija, 

javna sfera itd.) 

Cilj spodbujanja TNI, kot je opredeljen v 
Zakonu o spodbujanju tujih neposrednih 
investicij in internacionalizacije podjetij 
(3. člen), je, da se z učinkovito uporabo 

javnih sredstev privabi k investiranju na 
območju Republike Slovenije tuje 
investitorje, da bi se pospeševal 
gospodarski razvoj Republike Slovenije. 

Uredba o finančnih spodbudah za tuje 
neposredne investicije pa kot cilj 
spodbud navaja (4. člen):  
»Cilj dodeljevanja spodbud je 
privabljanje tujih investitorjev k vlaganju 

v Republiki Sloveniji, njihove naložbe pa 
bodo:  
- v skladu s ponudbo na trgu dela v 
Republiki Sloveniji zagotavljale nova 

delovna mesta, in sicer predvsem v 
panogah z višjo dodano vrednostjo,  
- prispevale k prenosu znanja in 

tehnologij ter k sodelovanju 
znanstvenoraziskovalnih podjetij in 

Da. 
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ustanov v Republiki Sloveniji s tujimi 
investitorji,  
- prispevale k skladnejšemu 

regionalnemu razvoju,  
- prispevale k povečanju sinergičnih 
učinkov povezovanja tujih investitorjev s 
slovenskimi podjetji, predvsem pri 
dobavah tujim investitorjem ter 
izmenjavi znanja in tehnologij. 
 

Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020 

(sicer samo v obliki osnutka; p. 10) pa 
med prioritetnimi področji razvoja 
omenja konkurenčno gospodarstvo, v 
okviru katerega želi država povečati TNI.   

Minimalna izobrazba / 

poklicna znanja 

Ne. Da. 

Jezikovno znanje 

(potrdila, predvstopni testi, 

obvezni tečaji, itd.) 

Ne. Da. 

Starostne zahteve za 

prosilce (minimum / 

maksimum) 

Ne. Da. 

Varnost / zdravje/ 

preverjanje preteklosti 

(izvor investicije, 

preverjanje 

verodostojnosti, sporne 

dejavnosti v preteklosti, 

itd.)  

Pri finančnih transakcijah v Republiko 
Slovenijo je treba upoštevati Zakon o 
preprečevanju pranja denarja in 
financiranju terorizma (ZPPDFT). Po 

5/1. členu ZPPDFT morajo organizacije 
zaradi odkrivanja ter preprečevanja 
pranja denarja in financiranja terorizma 
pri opravljanju svojih dejavnosti 
izvajati naloge, določene v tem zakonu 
in na njegovi podlagi sprejetih 
predpisih.  

Po 22.a členu pa morajo organizacije 
posebno pozornost posvetiti obravnavi 
neobičajnih transakcij: 

(1) V zvezi z zapletenimi in neobičajno 
visokimi transakcijami ali transakcijami, 
ki imajo neobičajno sestavo ali nimajo 

jasno razvidnega ekonomskega ali 
pravno utemeljenega namena ali niso v 
skladu ali so v nesorazmerju z običajnim 
oziroma pričakovanim poslovanjem 
stranke, mora organizacija: 
- preučiti ozadje in namen teh 
transakcij v takšni meri, kot je glede na 

okoliščine to mogoče, in 
- zabeležiti in hraniti svoje 
ugotovitve. 

(2) Pri obravnavanju neobičajnih 
transakcij mora organizacija posebno 

Da.  
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skrbnost nameniti strankam, poslovnim 
razmerjem ali transakcijam, ki so 
povezane z državami, v katerih ne 

veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje 
in odkrivanje pranja denarja ter 
financiranja terorizma ali se le-ti ne 
izvajajo v zadostni meri. Organizacija v 
teh primerih ravna skladno s prejšnjim 
odstavkom. Informacijo o teh državah 
objavi urad [Urad RS za preprečevanje 

pranja denarja] na svojih spletnih 

straneh. 

Drugo (prosimo navedite) Tuji državljan lahko na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo v 
skladu s Pravilnikom o kriterijih za 
ugotavljanje gospodarskega interesa 

Republike Slovenije za izdajo vizuma za 
dolgoročno bivanje tujcu predloži 
prošnjo za izdajo mnenja o obstoju 
gospodarskega interesa RS za izdajo 
vizuma za dolgoročno bivanje tujcu. Pri 
tem mora priložiti pisna dokazila, iz 

katerih je razvidno, da je izpolnjen 
eden od kriterijev iz 2. člena: 

Obstoj gospodarskega interesa je 
izkazan, če tujec: 
- izkazuje specializirana znanja in 
posebne izkušnje, ki so koristne za 
slovensko gospodarstvo, 

- lahko omogoči povečanje poslovnih 
povezav slovenskega gospodarstva s 
tujino ali  
- lahko omogoči uvajanje in uporabo 
novih tehnologij, poslovnih modelov ali 
znanja v Republiki Sloveniji ali vlaganje 
kapitala v Republiki Sloveniji ali širjenje 

in odpiranje novih tržišč za slovenske 

proizvode. 
 
V primeru t.i. izredne naturalizacije se za 
tujca določajo merila določena v 
Smernicah o izpolnjevanju meril iz 

uredbe o merilih za ugotavljanje 
nacionalnega interesa pri sprejemu v 
državljanstvo Republike Slovenije na 
podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
41/07) na delovnem področju 
Ministrstva za gospodarstvo iz leta 2010. 

Dokument natančno določa, katera so ta 
merila in na kakšen način jih mora tujec 

izkazovati in so pretežno usmerjena na 
spodbujanje konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva na mednarodnih trgih, 
uvajanje novih tehnologij, znanj, 
kapitala, večanje števila visoko-

kvalificiranih delovnih mest v Republiki 

Ne. 
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Sloveniji, itd.     
 

V6b. V primeru zahtevanega investicijskega načrta so EMM NKPji naprošeni, da izpolnijo spodnjo 
tabelo. Vse naštete zahteve vsebujejo odgovor Da/Ne: v pritrdilnih primerih naj EMM NKPji zahteve 
opišejo z dodatnimi informacijami.  

Zahteve investicijskega načrta Razlaga5 

Zahtevane informacije o 

pravnih vidikih investicije. 

/ 

Zahtevane informacije o 

komercialnih in finančnih 

vidikih (narava investicije, izvor 

kapitala za investicijo, ciljne 

skupine, preliminarne pogodbe, 

kazalci uspešnosti, itd.) 

/ 

Državna inštitucija, zadolžena 

za oceno/odobritev 

/ 

Trajanje preverjanja / faza 

primerne skrbnosti 

/ 

Zahtevana dokumentacija (če 

obstaja seznam, ga prosimo 

navedite tu) 

/ 

Čas ocenjevanja / 

Drugo / 

V7. Če so vstopni kriterij izpolnjeni, kakšen začetni dokument se izda? Prosimo navedite podrobnosti o:  

– vrsti izdanega dokumenta (npr. vizum za kratkoročno bivanje, avtorizacija obiska, vizum za 

dolgoročno bivanje, dovoljenje za prebivanje, itd.) 

– njegovo trajanje  

– ali je njegovo trajanje daljše od trajanja, ki se običajno odobri drugim kategorijam državljanov 
tretjih držav 

– ali se njegova veljavnost razlikuje (in kako) od njegovega podaljšanja.  

                                       

5 Investicijski oziroma poslovni načrt je sicer naveden v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega 
interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu kot dokazilo, vendar pa njegova 
vsebina ni natančneje določena. 

Tujemu investitorju se lahko izdajo naslednji začetni dokumenti za vstop in bivanje v Republiki 

Sloveniji: 

1. Tujemu investitorju, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike 
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V8. Kje in s strani katere inštitucije / organizacije (domače ali tuje) so dokumenti izdani? (npr. 
diplomatska misija v tretji državi; drugi zadolženi predstavniki; posredniška agencija, itd.) 

V9. EMM NKPji so naprošeni, da podajo informacijo o kriterijih, ki morajo biti izpolnjeni v primeru 

podaljšanja dokumenta, ki priseljenskim investitorjem dovoljuje bivanje. Navedite prosimo podrobnosti 
o vrsti dokumenta in njegovem trajanju.   

Kriteriji za podaljšanje Razlaga 

Kakšne so zahteve glede na 

namen bivanja (investicijo), ki 

morajo biti izpolnjeni za 

podaljšanje začetne avtorizacije 

obiska/dolgoročne 

vize/dovoljenja za bivanje?  

Veljavnost vizuma za kratkoročno bivanje lahko - v primerih in 

na način, določen v Vizumskem zakoniku - podaljša ministrstvo, 

pristojno za zunanje zadeve (18. čl. Zakona o tujcih). Možnost 

podaljšanja vizuma za dolgoročno prebivanje (vizum D) v 

zakonu ni predvidena, lahko pa tujec, ki v Republiki Sloveniji 

biva na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje, zaprosi za 

dovoljenje za začasno prebivanje, če izpolnjuje pogoje za izdajo 

tega dovoljenja (30/1 čl. ZTuj-2 – UPB1). Dovoljenje za začasno 

Slovenije, se lahko izda vizum za kratkoročno bivanje (17. čl. Zakona o tujcih) ali vizum za 

dolgoročno bivanje (vizum D) Pogoje za izdajo vizuma D določa 20. člen Zakona o tujcih. Postopek 

se izvede na osnovi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike 

Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu. V skladu z Zakonom o tujcih (19. člen) se 

vizum za dolgoročno bivanje izda za čas nameravanega bivanja tujca v Republiki Sloveniji, ki je 

daljše od 90 dni, vendar najdlje za eno leto. Vizum za dolgoročno bivanje mora tujec praviloma 

pridobiti pred vstopom v Republiko Slovenijo. Ta vizum tujcu dovoljuje vstop in bivanje v Republiki 

Sloveniji ves čas veljavnosti vizuma. Vizum za dolgoročno bivanje ne velja dlje od dovoljenja za 

začasno prebivanje, ki ga mora sicer pridobiti državljan tretje države, ki želi prebivati v Sloveniji. 

Možnost podaljšanja vizuma za dolgoročno bivanje v zakonu ni predvidena, lahko pa tujec, ki v 

Republiki Sloveniji biva na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje, zaprosi za dovoljenje za začasno 

prebivanje, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega dovoljenja (30/1 čl. Zakon o tujcih). 

2. Tujemu investitorju se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje v skladu z Zakonom o 

tujcih (33. – 35. člen). V kolikor gre za prvo bivanje v Sloveniji, si mora tujec pridobiti prvo 

dovoljenje za začasno prebivanje (34. čl. Zakona o tujcih). Prvo dovoljenje za začasno prebivanje 

se praviloma izda z veljavnostjo do enega leta.  Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša 

pod enakimi pogoji, kot se izda, lahko pa tujec namesto za podaljšanje zaprosi za izdajo 

nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z drugačnim namenom (36. čl. Zakona o tujcih). 

3. Tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, se lahko v 

skladu z 51. členom Zakona o tujcih izda tudi dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo do 

petih let, vendar se takšna možnost v praksi uporablja le v posebnih primerih. 

 

Vizume izdajajo diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini in v primerih, 

določenih v drugem odstavku 20. člena Zakona o tujcih, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve 

(18/1 čl. Zakona o tujcih). V primerih, določenih v Vizumskem zakoniku, lahko vizum za 

kratkoročno bivanje in letališko tranzitni vizum izda tudi organ mejne kontrole Republike Slovenije 

ali diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat druge države pogodbenice Konvencije o izvajanju 

schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, s katerim ministrstvo, pristojno za zunanje 

zadeve, sklene dogovor o zastopanju v vizumskem poslovanju (18. čl. Zakona o tujcih).  

Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se vloži pri 

diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v 

Republiki Sloveniji, če je tako določeno z Zakonom o tujcih (34. čl. Zakona o tujcih). Prošnjo za 

podaljšanje dovoljenja mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji (36. čl. Zakona 

o tujcih). 
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prebivanje se lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda. 

Prošnjo za podaljšanje dovoljenja mora tujec vložiti pri 

pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred potekom roka, do 

katerega dovoljenje velja (36/1 čl. ZTuj-2 – UPB1). Tujec, ki 

ima dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, 

lahko pred iztekom roka, za katerega je dovoljenje izdano, vloži 

prošnjo pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, za izdajo 

nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z drugačnim namenom 

(36/3 čl. ZTuj-2 – UPB1). 

 

Del 1.3: Priseljenski podjetniki: pregled državnih politik (največ 1 stran) 

Ta del je namenjen informacijam o državnem institucionalnem okviru in glavnih ciljih politike, ki se 

nanaša na priseljenske podjetnike iz tretjih držav. Prinaša prikaz državnih nosilcev interesov, ki so 

vpleteni v načrtovanje in implementacijo politik za privabljanje podjetnikov in s tem povezanih 

spodbud.  

EMM NKPji naj prosim odgovorijo na naslednja vprašanja, ki ponekod nimajo podvprašanj.  

V9. Kako so v državni zakonodaji vaše države članice opredeljeni priseljenski podjetniki? 

V10a. Ali ima vaša država članica kakšno specifično politiko, program ali shemo za priseljenske 

podjetnike?  

Da. 

V10b. Če da, prosimo posredujte več informacij o tej specifični politiki, programu ali shemi, 
vključno z a) imenom politike / programa / sheme: b) o glavnih ciljih politike (nevtralna, 
proaktivna); ali cilja na c) specifičen cilj poslovne dejavnosti in /ali d) ekonomske sektorje / 
geografska območja / strateške partnerje; in ali d) je v veljavi kvota / sistem omejevanja za 
upravljanje števila vstopov oziroma dovoljenj, ki jih je moč izdati priseljenskim podjetnikom? 

Slovenska zakonodaja ne uporablja izraza  »priseljenski podjetnik« (immigrant business owner). 

Smiselno pa se v okvir “priseljenskih podjetnikov” uvrščajo: 

a) samozaposlene osebe. Po definiciji Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1; člen 4/11) 
je samozaposlena oseba: tujec, ki si sredstva za preživljanje zagotavlja s samostojnim delom, ki ga 
opravlja na podlagi vpisa v poslovni register, in je zavezanec za plačevanje prispevkov za socialno 
zavarovanje ali se sam pridruži zavarovanju. 

b) (zaposleni) večinski lastniki družb. Ta pojem se nanaša na tujca, ki je ustanovitelj ali 
soustanovitelj kapitalske gospodarske družbe (d.o.o.) in v kateri ima kot investitor večinski (vsaj 

51%) kapitalski delež, če se v družbi odloči tudi zaposliti (glede na Pravilnik o vlogah in dokazilih v 
zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela, čl. 24/1 
– točka 1). 

c) Tuji zastopniki družbe (ki niso večinski lastniki). Gre za tujce, ki v Sloveniji soustanovijo 
družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), v kateri nimajo večinskega deleža in ki jo nameravajo 
voditi oziroma upravljati kot zastopniki družbe (direktor, prokurist, itd.). Za to morajo pridobiti 
dovoljenje za delo za zastopnika družbe v skladu s 34. členom ZZDT-1. 

a) Ime politike / programa 

- Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020 (2010). V pripravi pa je tudi nov 
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V11a. Kdo je /so glavni akter (-ji) in inštitucija (-e), zadolženi za razvoj politik za privabljanje 

priseljenskih podjetnikov? Če gre za več različnih služb, kako so medsebojno usklajene? Ali obstaja 

uradni mandat – npr. Akcijski načrt – ki ureja delovanje teh služb?  

11b.Kateri akter/inštitucija je zadolžen-a za promocijo politike v zvezi s to ciljno skupino? 

V12a. Ali ima vaša država članica specifične ukrepe za privabljanje priseljenskih podjetnikov?  

Da. 

                                       
6 Vir: komunikacija s predstavnikom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 6. 1. 2015. 
7 Vir: komunikacija s predstavnikom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 6. 1. 2015. 

program internacionalizacije, ki bo vseboval tudi del, ki se nanaša na neposredne tuje investicije.6 

b) Glavni cilji politike 

- Promocija podjetništva priseljencev (Strategija ekonomskih migracij… 2010: 64). 

c) Vrsta poslovne dejavnosti (npr. kakšen specifičen sektor, sektor znanja, start-up/spin-off, itd.)  

/ 

d) Prioritetni državni ekonomski sektorji / prioritetna državna geografska področja / določene 
države izvora / zahtevani strateški partnerji. 

Trenutno Slovenija nima prioritet glede omenjenih področij. V letu 2013 pa je akcijski načrt 
(Mednarodni izzivi 2013) med ključne tretje države, v katerih naj bi Slovenija še posebej 
intenzivirala svoje aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije, uvrstil: Azerbajdžan, Indijo, 

Kazahstan, Ljudsko republiko Kitajsko, Rusko federacijo in Turčijo (MI-2013, str. 18).  

Zgoraj omenjeni program internacionalizacije, ki je v pripravi, ne predvideva omejevanja na 

posamezne prioritetne  regije ali gospodarske sektorje v Sloveniji.
7  

e) Veljavne kvote 

V skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev lahko vlada glede na stanje in predvidena 
gibanja na trgu dela letno določi kvoto delovnih dovoljenj, s katero omeji število tujcev na trgu 

dela. Na ta način lahko omeji izdajo delovnih dovoljenj za posamezne ali za vse oblike zaposlovanja 
in dela tujcev, ki v Republiki Sloveniji nimajo dovoljenja za prebivanje, razen za tujce, ki se v 

Republiki Sloveniji zaposlujejo ali opravljajo delo na podlagi mednarodnih pogodb, ki zavezujejo 
Republiko Slovenijo. Vlada lahko poleg kvote določi tudi omejitve števila samozaposlenih tujcev ter 
omejitve in prepovedi zaposlovanja in dela tujcev po regijah, področjih dejavnosti, podjetjih in 
poklicih, kakor tudi omeji ali prepove pritok novih tujih delavcev v celoti ali z določenih regionalnih 
območij, kadar je to utemeljeno z javnim redom, javno varnostjo, javnim zdravjem, splošnim 
gospodarskim interesom ali stanjem ter predvidenim gibanjem na trgu dela (ZZDT-1, 54. člen). 
Trenutno kvota delovnih dovoljenj v Sloveniji ni določena. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

(socialno podjetništvo), Ministrstvo za notranje zadeve, druga ministrstva v okviru svojih 

pristojnosti (Strategija ekonomskih migracij… 2010). 

- SPIRIT Slovenija (Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij 

in turizma) 

- SPS – Slovenski podjetniški sklad 

- Zavod RS za zaposlovanje 
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V12b. Če da, prosimo izpolnite spodnjo tabelo glede na veljavne ukrepe politike za privabljanje 
priseljenskih podjetnikov v vaši državi članici.   

Ukrepi Kratek opis ukrepa v vaši državi članici 

Kaj prinašajo ti specifični ukrepi? (aktivno 

promocijo/ informiranje / kampanje / 

dogodke, tudi v tretjih državah ,itd..) 

 
Ukrepi, predvideni v Strategiji ekonomskih migracij 
(str. 64–65), za promoviranje podjetništva 
priseljencev: 
 

- Izboljšanje obveščanja priseljencev o možnostih 

podjetništva, o ukrepih za rast podjetništva in 
podpornih sistemih ter spremljanje priseljencev kot 
posebne ciljne skupine v politikah podjetništva, 
morebitno izvajanje informativnih kampanj v državah 
izvora;  
- Povečanje vključitve brezposelnih priseljencev v 
programe spodbujanja samozaposlovanja v okviru 

aktivne politike zaposlovanja in ukrepov Evropskega 
socialnega sklada;  
- Vzpostavitev info-točk za večjo informiranost ter 
spodbujanje podjetništva priseljencev: pri tem je treba 
identificirati obstoječe podporne institucije in preučiti 
možnosti povezovanja;  
- Zmanjšanje administrativnih ovir.  

 

Ali obstaja seznam specifičnih 

postopkovnih olajšav za vstop? Če da, 

prosimo pojasnite, kaj prinašajo (nižje 

stroške, skrajšan čas postopka, manjše 

zahteve po dokumentaciji, zahtevani 

minimalni čas bivanja (v letih), možnost 

podaljšanja, itd.) 

Posebni pogoji za tuje podjetnike obstajajo za 
področje samozaposlitve (ZZDT-1, člen 21/2, točka 
7) ter za zaposlitev za večinskega lastnika družbe 
(Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z 

zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah 
tujcev, ki niso vezane na trg dela, čl. 24/1 – točka 1 
– v nadaljevanju: Pravilnik o vlogah). 

Po ZZDT-1: 

»21. člen (samozaposlitev) 

(1) Tujec lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, ki 
ureja gospodarske družbe, ustanovi ali soustanovi 

osebno gospodarsko družbo in na podlagi 
ustanoviteljskih pravic zastopa družbo ali se registrira 
kot samostojni podjetnik posameznik, če predhodno 
pridobi osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo 
enega leta, ali ima osebno delovno dovoljenje z 
veljavnostjo treh let ali prost dostop na trg dela v 
skladu s tem zakonom. 

(2) Tujec lahko pridobi osebno delovno dovoljenje za 
samozaposlitev z veljavnostjo enega leta, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. ob vložitvi vloge za izdajo osebnega delovnega 
dovoljenja zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, 
2. pred registracijo ali vpisom je najmanj eno leto 

neprekinjeno zakonito prebival v Republiki Sloveniji, 
3. izkaže lastna finančna sredstva v višini 10.000 
evrov, in 
4. v primeru, ko se določena dejavnost lahko 
opravlja le v poslovnem prostoru, izkaže lastništvo 
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poslovnega prostora ali ustrezno najemno pogodbo, 
ali v primeru, ko poslovni prostor ni pogoj, izkaže 
lastništvo prostora ali ustrezno najemno pogodbo za 

prostor, kjer ima sedež. 

/…/ 

(7) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 
tega člena, lahko tujec za opravljanje samostojne 
poklicne dejavnosti pridobi osebno delovno dovoljenje 
za samozaposlitev z veljavnostjo enega leta, če je 
vpisan v poslovni register.«  

Za zaposlenega tujega večinskega lastnika 
družbe velja olajšava pri izdaji dovoljenja za 
zaposlitev, saj se zanj ne preverjata trg dela (obstoj 
ustreznih domačih kandidatov) ter predhodno 6-
mesečno poslovanje investitorja.  

 

Ali obstajajo specifični podporni ukrepi? 

(finančna / logistična, poslovna podpora 

prosilcem pri izdelavi poslovnega načrta, 

priznanju usposobljenosti, itd.) 

Ne. 

Ali obstajajo posebne davčne 

spodbude? (ugodnosti, olajšave, etc.) 

Ne. 

Ali so priseljenski podjetniki upravičeni 

do socialnih prejemkov? 

Da, če so zaposleni v Sloveniji in plačujejo prispevke, 
na katerih temeljijo socialne ugodnosti. 

Ali so priseljenski podjetniki upravičeni 

do državljanstva? 

Da, tuji podjetnik lahko pridobi državljanstvo po redni 
poti in sicer na podlagi 10. in 12. člena Zakona o 
državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) ter pod 

izrednimi pogoji, ki jih določa zakon v 13. členu, ki 
pravi, da lahko z naturalizacijo pridobi državljanstvo 
Republike Slovenije polnoletna oseba, če to koristi 
državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, 
nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da 

dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto 
pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca ter 

izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. točke prvega 
odstavka 10. člena tega zakona. 

Ali priseljenski podjetniki lahko s seboj 

pripeljejo tudi družinske člane? 

Ali imajo družinski člani dostop do trga 

dela? 

Da. Če tuji podjetnik pridobi dovoljenje za začasno 
prebivanje v Sloveniji, potem se mu v skladu s 47. 
členom Zakona o tujcih (Z-Tuj2) prizna pravica do 

združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti 
družine z družinskimi člani, ki so tujci. 

Ne. Družinski člani tujca (državljana tretje države) z 
dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji nimajo 
pravice dostopa trga dela. 

Drugo (prosimo navedite) / 

V13a Ali ima vaša država članica kakšne bilateralne in druge sporazume s tretjimi državami, 

povezane s privabljanjem priseljenskih podjetnikov? 
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V13b.Ali si vaša država članica izmenjuje informacije in usklajuje politiko z drugimi državami 

članicami? Ali se vaša država članica posvetuje z drugimi državami članicami o izdajanju 

dokumentov, navedenih v V15, priseljenskim podjetnikom? 

Del 1.4: Priseljenski podjetniki – državne politike: predvstopna faza (vstopni 
kriteriji) in bivanje (podaljšanje) (največ 3 strani) 

Del 1.4 prinaša pregled vstopnih kriterijev v državah članicah, na podlagi katerih je podjetnikom iz 
tretjih držav dovoljen vstop na njihovo ozemlje. Ta del vsebuje tudi informacijo o zahtevi držav 
članic, da podjetniki predložijo poslovni načrt in o s tem povezanih specifičnih postopkih. Na koncu 
obravnava tudi kriterije, povezane s podajšanjem/odvzemom njihovega dovoljenja za 
bivanje/vizuma za dolgoročno bivanje. 

EMM NKPji so naprošeni, da odgovorijo na spodnja vprašanja.  

V14a. Označite prosimo kriterije za sprejem priseljenskih podjetnikov v vaši državi članici v spodnji 
tabeli. Vse navedene zahteve vsebujejo odgovor Da/Ne: v pritrdilnih primerih naj EMM NKPji 
prosimo opišejo kriterije. Če je mogoče, naj EMM NKPji prosimo tudi pojasnijo, ali isti kriteriji 

veljajo za državljane tretjih držav, ki so v državo vstopili po drugačni imigracijski poti (združitev 
družine, študij, itd.) vendar so svoj status pripravljni spremeniti v status priseljenskega lastnika 
podjetja. 

Vstopni kriteriji Razlaga Ali isti kriteriji 

veljajo za državljane 

tretjih držav v vaši 

državi članici, ki 

imajo drugačen 

status in so ga 

pripravljeni 

spremeniti v status 

priseljenskega 

podjetnika?  

Kazalci podjetniških 

sposobnosti (izkušnje s 

podjetništvom, prihodek od 

dejavnosti v izvorni državi, itd.) 

Tuji državljan lahko v skladu s 
Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje 
gospodarskega interesa Republike 
Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno 
bivanje tujcu predloži prošnjo za izdajo 

mnenja o obstoju gospodarskega 
interesa RS za izdajo vizuma za 
dolgoročno bivanje tujcu. Pri tem mora 
priložiti pisna dokazila, iz katerih je 
razvidno, da je izpolnjen eden od 
kriterijev iz 2. člena: 

Obstoj gospodarskega interesa je izkazan, 

če tujec: 
- izkazuje specializirana znanja in 
posebne izkušnje, ki so koristne za 
slovensko gospodarstvo, 
/…/.  

Ne. 

Ne. 

Ne. 
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V primeru t.i. izredne naturalizacije se za 
tujca določajo merila določena v 

Smernicah o izpolnjevanju meril iz Uredbe 
o merilih za ugotavljanje nacionalnega 
interesa pri sprejemu v državljanstvo 
Republike Slovenije na podlagi 13. člena 
Zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07) na 
delovnem področju Ministrstva za 

gospodarstvo iz leta 2010. Dokument 

natančno določa, katera so ta merila in na 
kakšen način jih mora tujec izkazovati in 
so pretežno usmerjena na spodbujanje 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva 
na mednarodnih trgih, uvajanje novih 
tehnologij, znanj, kapitala, večanje števila 

visokokvalificiranih delovnih mest v 
Republiki Sloveniji, itd.     
 

Najnižja stopnja izobrazbe/ 

poklicne veščine (prosimo 

navedite)  

Ne. Da. 

Dokaz kapitalske moči 

(najmanjša zahtevana vsota) 

Po 21/2 členu (ZZDT-1) velja za 

samozaposlene tujce: 
»(2) Tujec lahko pridobi osebno delovno 
dovoljenje za samozaposlitev z 
veljavnostjo enega leta, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
/…/  
3. izkaže lastna finančna sredstva v 

višini 10.000 evrov, /…/« 

Za zaposlene večinske lastnike družb 
velja (v skladu s 475/1 členom Zakona o 
gospodarskih družbah – ZGD-1 in s 24/1 
členom Pravilnik o vlogah in dokazilih v 
zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev 

ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane 
na trg dela), da mora njihov osnovni 
kapital znašati vsaj 51 % od skupno vsaj 
7.500 evrov, da lahko dobijo delovno 
dovoljenje brez preverjanja trga dela v 
Sloveniji. 

Da (za primer 

samozaposlenih). 

 

Da (za primer 

zaposlenih 

večinskih lastnikov 

družb).  

Prispevek k ekonomiji / 

zaposlenosti v državi članici 

(državni interes, “ustvarjena 

delovna mesta”, prispevek k 

specifičnemu sektorju, 

inovativnost dejavnosti, uvedba 

novih tehnologij, itd.) 

Tuji državljan lahko v skladu s 
Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje 
gospodarskega interesa Republike 
Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno 
bivanje tujcu predloži prošnjo za izdajo 
mnenja o obstoju gospodarskega 
interesa RS za izdajo vizuma za 

dolgoročno bivanje tujcu. Pri tem mora 
priložiti pisna dokazila, iz katerih je 
razvidno, da je izpolnjen eden od 
kriterijev iz 2. člena: 

Obstoj gospodarskega interesa je izkazan, 

Ne.  
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če tujec: 
- /…/, 
- lahko omogoči povečanje poslovnih 

povezav slovenskega gospodarstva s 
tujino ali  
- lahko omogoči uvajanje in uporabo 
novih tehnologij, poslovnih modelov 
ali znanja v Republiki Sloveniji ali 
vlaganje kapitala v Republiki Sloveniji ali 
širjenje in odpiranje novih tržišč za 

slovenske proizvode. 

 
V primeru t.i. izredne naturalizacije se za 
tujca določajo merila, določena v 
Smernicah o izpolnjevanju meril iz Uredbe 
o merilih za ugotavljanje nacionalnega 
interesa pri sprejemu v državljanstvo 

Republike Slovenije na podlagi 13, člena 
Zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07) na 
delovnem področju Ministrstva za 
gospodarstvo iz leta 2010. Dokument 
natančno določa, katera so ta merila in na 

kakšen način jih mora tujec izkazovati, in 
so pretežno usmerjena na spodbujanje 

konkurenčnosti slovenskega gospodarstva 
na mednarodnih trgih, uvajanje novih 
tehnologij, znanj, kapitala, večanje števila 
visokokvalificiranih delovnih mest v 
Republiki Sloveniji, itd.     

 

Poslovni načrt (če je zahtevan 

poslovni načrt, prosimo izpolnite 

tabelo pri V14b) 

Po 3. členu Pravilnika o kriterijih za 
ugotavljanje gospodarskega interesa 
Republike Slovenije za izdajo vizuma za 
dolgoročno bivanje tujcu mora tuji 
državljan, ki prosi za izdajo dolgoročnega 

vizuma na osnovi obstoja gospodarskega 
interesa kot dokazilo predložiti 
»predvsem potrdila, poslovne načrte, 

mnenja ali priporočila /…/«. 

Na podlagi Smernic o izpolnjevanju meril 
iz Uredbe o merilih za ugotavljanje 

nacionalnega interesa pri sprejemu v 
državljanstvo Republike Slovenije na 
podlagi 13, člena Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
41/07) mora tuji državljan, ki vloži vlogo 
za t.i. izredno naturalizacijo na osnovi 
gospodarskega interesa, predložiti 

različna dokazila, potrdila, mnenja, 
priporočila, poslovne načrte, itd. 

Ne.  

Jezikovno znanje (potrdila, 

predvstopni testi, obvezni tečaji, 

itd.) 

Ne. Da. 

Zahtevana starost prosilcev Ne. Da. 
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(minimum / maksimum) 

Zahtevano zavarovanje 

(osebno in/ali za investicijo) 

Ne. Da. 

Varnost  / preverjanje 

preteklosti (goljufije, izogibanje 

davkom, sporne pretekle 

dejavnosti, izvor denarja /pranje 

denarja, itd.)  

Pri finančnih transakcijah v Republiko 

Slovenijo je treba upoštevati Zakon o 
preprečevanju pranja denarja in 
financiranju terorizma (ZPPDFT). Po 5/1. 
členu ZPPDFT morajo organizacije zaradi 
odkrivanja ter preprečevanja pranja 

denarja in financiranja terorizma morajo 
organizacije pri opravljanju svojih 

dejavnosti izvajati naloge, določene v 
tem zakonu in na njegovi podlagi 
sprejetih predpisih.  

Po 22.a členu pa morajo organizacije 
posebno pozornost posvetiti obravnavi 
neobičajnih transakcij: 

(1) V zvezi z zapletenimi in neobičajno 
visokimi transakcijami ali transakcijami, ki 
imajo neobičajno sestavo ali nimajo jasno 
razvidnega ekonomskega ali pravno 
utemeljenega namena ali niso v skladu ali 

so v nesorazmerju z običajnim oziroma 
pričakovanim poslovanjem stranke, mora 

organizacija: 
-   preučiti ozadje in namen teh transakcij 
v takšni meri, kot je glede na okoliščine to 
mogoče, in 
-   zabeležiti in hraniti svoje ugotovitve. 

(2) Pri obravnavanju neobičajnih 
transakcij mora organizacija posebno 

skrbnost nameniti strankam, poslovnim 
razmerjem ali transakcijam, ki so 
povezane z državami, v katerih ne 
veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje 

in odkrivanje pranja denarja ter 
financiranja terorizma ali se le-ti ne 

izvajajo v zadostni meri. Organizacija v 
teh primerih ravna skladno s prejšnjim 
odstavkom. Informacijo o teh državah 
objavi urad [Urad RS za preprečevanje 
pranja denarja] na svojih spletnih 
straneh. 

Da. 

V14b. Če je zahtevan poslovni načrt, naj EMM NKPji prosim izpolnijo spodnjo tabelo. Vse naštete 
zahteve vsebujejo odgovor Da/Ne: v pritrdilnih primerih naj EMM NKPji zahteve opišejo z dodatnimi 
informacijami: 

Poslovni načrt Razlaga 

Državna inštitucija, zadolžena za 

dovoljenja / samoocenjevanje 

V primeru ugotavljanja gospodarskih interesov RS je to 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.   
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Zahtevani podatki o pravnih vidikih 

poslovne dejavnosti (vrsta posla, 

osnovna dejavnost, hčerinske družbe 

obstoječe dejavnosti) 

Da. 

Zahtevana informacija o 

komercialnih in finančnih vidikih 

(vrsta podjetja / storitev, izvor kapitala 

za investiranje, ciljne skupine, 

preliminarne pogodbe, narava 

investicije, kazalci uspešnosti, analiza 

izvedljivosti, itd.) 

Da. 

Trajanje preverjanja poslovnega 

načrta 

Da. 

Zahtevana dokumentacija (prosimo, 

navedite seznam zahtevanih 

dokumentov) 

/ 

Obdobje ocenjevanja / 

Drugo / 

V15. Če so kriteriji za vstop izpolnjeni, kateri začetni dokument se izda? Prosimo, navedite vse 
podrobnosti o:  

– Vrsti izdanega dokumenta (npr. vizum za kratkoročno bivanje, vizum za dolgoročno bivanje, 
dovoljenje za prebivanje, itd.), 

– njegovo trajanje,  

– ali je to trajanje daljše od običajnega trajanja, ki se nanaša na druge kategorije državljanov tretjih 

držav, 

– ali se njegova veljavnost razlikuje (in kako) od njegovega podaljšanja.  

Tujemu podjetniku se za vstop in bivanje v Sloveniji kot začetni dokument  lahko izda vizum za 

kratkoročno bivanje (18. čl. Zakona o tujcih) ali vizum za dolgoročno bivanje zaradi obstoja 
gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega 
ministrstva (20. čl. Zakona o tujcih). Vizum za dolgoročno bivanje se izda za čas nameravanega 
bivanja tujca v Republiki Sloveniji, ki je daljše od 90 dni, vendar najdlje za eno leto. Vizum za 
dolgoročno bivanje mora tujec praviloma pridobiti pred vstopom v Republiko Slovenijo.  Možnost 
podaljšanja vizuma za dolgoročno prebivanje ni predvidena, lahko pa tujec, ki v Republiki Sloveniji 
biva na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje, zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje, če 

izpolnjuje pogoje za izdajo tega dovoljenja (30/1 čl. ZTuj-2 – UPB1). 

Tujcu, ki želi v Sloveniji ustanoviti podjetje, se lahko kot začetni dokument izda dovoljenje za 

začasno prebivanje pod pogoji, ki jih določa Zakon o tujcih (33.–35. čl.). Dovoljenje za začasno 

prebivanje se izda za čas, ki je potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar praviloma najdlje za 

eno leto. Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje za določen namen, lahko 

prebiva v Republiki Sloveniji samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano 

dovoljenje (Ztuj-2 – UPB1, 35. čl.). Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša pod 

enakimi pogoji, kot se izda. Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje, lahko pred iztekom 

roka, za katerega je dovoljenje izdano, vloži prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje 

z drugačnim namenom (Ztuj-2 – UPB1, 36. čl). Pred izdajo dovoljenja za prebivanje mora tujec 

pridobiti tudi dovoljenje za delo na podlagi Zakona o zaposlovanju tujcev. Predvidoma od 



EMN Fokusna Študija 2014 

Vstop državljanov tretjih držav za namene gospodarstva 

Page 29 of 69 

 

V16. Kje in s strani katere inštitucije / organizacije (domače ali tuje) se izdajajo dokumenti? (npr. 
Diplomatsko predstavništvo v tretji državi; drugi zadolženi predstavniki; posredniška agencija, itd.) 

V17. EMM NKPji naj prosimo vnesejo v spodnji tabeli zahtevane informacije, ki so povezane z 
registracijo poslovnih dejavnosti priseljenskih podjetnikov v vaši državi članici. 

Registracija poslovnih dejavnosti 

priseljenskih podjetnikov v vaši 

državi članici 

Razlaga 

Državna inštitucija, ki je zadolžena 

za registracijo poslovnih dejavnosti 

v vaši državi članici 

Točke VEM (vse na enem mestu); njihove naloge upravljajo 

tudi izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve (AJPES), Gospodarska zbornica 

Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

(OZS), Javna agencija za spodbujanje podjetništva, 

inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT 

Slovenija), notarji.8  

Vrsta poslovne dejavnosti (glavno 

podjetje, hčerinska družba ali 

Na omenjenih naslovih se lahko registrirajo samostojni 

podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo. V Sloveniji 

                                       
8 Vir: Ajpes – Točka VEM, http://www.ajpes.si/Registri/tocka_VEM/Splosno. 

septembra 2015 dalje pa bo tujec pridobil enotno dovoljenje, ki bo vključevalo dovoljenje za 

prebivanje in delo. 

 Vizume izdajajo diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini in v primerih, 

določenih v drugem odstavku 20. člena Zakona o tujcih, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve 

(18/1 čl. Zakona o tujcih). V primerih, določenih v Vizumskem zakoniku, lahko vizum za 

kratkoročno bivanje in letališko tranzitni vizum izda tudi organ mejne kontrole Republike Slovenije 

ali diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat druge države pogodbenice Konvencije o izvajanju 

schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, s katerim ministrstvo, pristojno za zunanje 

zadeve, sklene dogovor o zastopanju v vizumskem poslovanju (18. čl. Zakona o tujcih).  

Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se vloži pri 

diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v 

Republiki Sloveniji, če je tako določeno z Zakonom o tujcih (34. čl. Zakona o tujcih). Če tujec 

zaradi nepredvidenih okoliščin prvo dovoljenje za začasno prebivanje ni mogel pridobiti pred 

vstopom v državo, mu lahko prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji vroči 

pristojni organ, ki je dovoljenje izdal, če tujec v Republiki Sloveniji biva zakonito in je bila prošnja 

za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pred njegovim vstopom v državo, tujec 

pa je že pred vstopom v državo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije 

v tujini dal prstne odtise, po vstopu v državo pa je o vstopu v državo, naslovu ter trajanju 

nameravanega bivanja v državi ter o razlogih, zaradi katerih prvega dovoljenja za začasno 

prebivanje ni mogel pridobiti pred vstopom v državo, obvestil pristojni organ za izdajo dovoljenja 

(Ztuj-2 – UPB1, 34. čl). 

Tujec, kateremu je dovoljenje za prebivanje prenehalo, lahko za prebivanje v Republiki Sloveniji ob 

izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom, pridobi novo, prvo dovoljenje za začasno 

prebivanje (Ztuj-2 – UPB1, 34. čl). 

Prošnjo za podaljšanje dovoljenja mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji (36. 

čl. Zakona o tujcih). 
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podružnica). Prosimo pojasnite, ali gre 

za transparentno ali netransparentno 

podjetje. Gre za davčne razloge oziroma 

odločitev, ali se bo podjetnik registriral 

kot fizična ali kot pravna oseba.  

se lahko registrirajo tudi tuja podjetja ali podružnice tujih 

podjetij (po ZGD-1, čl. 674-683).   

Kraj registracije poslovne dejavnosti 

(v državi članici ali v izvorni državi / 

tretji državi). Ali mora biti državljan 

tretje države med registracijo podjetja 

obvezno fizično prisoten v državi, ali to 

lahko stori od zunaj (s pomočjo agenta 

/tretje strani)? 

Registracija (samostojnega) podjetnika oz. ustanovitev 

enostavne enoosebne ali večosebne družbe z omejeno 

odgovornostjo se lahko izvede: 

 neposredno prek državnega portala e-VEM 

(http://evem.gov.si/evem/), vendar je za to potrebno 

kvalificirano digitalno potrdilo, 

 na vstopnih točkah VEM (na 29 lokacijah po Sloveniji). 

V skladu z ZGD-1 lahko družbo za vpis v register prijavi 

poslovodja (478. čl.). Za poslovodstvo pa se štejejo 

organi ali osebe, ki so po ZGD-1 ali po aktih družbe 

pooblaščeni, da vodijo njene posle. Za poslovodstvo se pri 

družbi z neomejeno odgovornostjo štejejo družbeniki in ob 

prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe, pri 

komanditni družbi komplementarji in ob prenosu 

upravičenja za vodenje tretje osebe, pri delniški družbi 

uprava ali upravni odbor in pri družbi z omejeno 

odgovornostjo en ali več poslovodij (ZGD-1, 10. čl.). 

Glavne zahteve za registracijo 

podjetja (kapital, zaposleni. Prosimo 

navedite, ali se te zahteve razlikujejo od 

zahtev, ki veljajo za državljane EU). 

Samostojni podjetnik (s.p.): 

Nedržavljani EU, ki želijo registrirati v Sloveniji s.p., morajo 
pridobiti: 
-  slovensko emšo številko, 
-  slovensko davčno številko, 
- veljavno OSEBNO delovno dovoljenje z veljavnostjo 1 
leta, 3 let ali za nedoločen čas. 
Državljani EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja za 

registracijo s.p. v Sloveniji. Zanje ne velja omejitev do 
dostopa na trg delovne sile. 
 
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o) za 
tuje državljane:  
Ustanovni kapital za ustanovitev družbe z omejeno 

odgovornostjo (tudi za enoosebno) je zakonsko določen in 
znaša 7.500 EUR. V kolikor tuj državljan registrira v 
Sloveniji gospodarsko družbo in se želi v njej tudi zaposliti, 
mora pridobiti delovno dovoljenje, v kolikor ni državljan 
članic EU, EGP (Islandija, Lichtenstein, Norveška) ali Švice. 
 
Ustanovitev delniške družbe (d.d.): 

Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali 
pravnih oseb, ki sprejmejo statut, ki mora biti izdelan v 
obliki notarskega zapisa. Za sestavo in podpis listin, ki jih 
pripravi notar, je potrebna osebna prisotnost 
ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki 
pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko zastopa 
pooblaščenec. Ker mora biti podpis zastopnika, člana 

nadzornega sveta ali člana upravnega odbora na izjavi o 
soglasju za imenovanje in na izjavi, da ni okoliščin, ki bi 
nasprotovale imenovanju, overjen, je potrebna osebna 
prisotnost vseh navedenih oseb. 
 
Ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) ali 

http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/vem-tocke
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komanditne družbe (k. d.): 
Ustanovitelji z osebnim obiskom, po pošti, ali po elektronski 
poti sporočijo notarju vse obvezne atribute bodoče družbe 

(firmo, sedež in poslovni načrt, …). Za sestavo in podpis 
listin je potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev 
(fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb). 
Posameznega ustanovitelja lahko zastopa pooblaščenec. 
Pooblastilo za zastopanje pri ustanovitvi družbe s pogodbo 
v obliki notarskega zapisa mora biti v enaki obliki, torej v 
obliki notarskega zapisa. Notar sestavi in vloži predlog za 

vpis v sodni register. 

Ali vaša država članica priseljenskim 

podjetnikom nalaga omejitve, 

povezane z vrsto podjetja, 

specifičnim sektorjem ali njihovo 

izvorno državo? 

Ne.  

Drugo (zdravje, itd.) / 

V18. EMM NKPji naj prosimo navedejo informacije o kriterijih, ki morajo biti izpolnjeni v primeru 
podaljšanja dokumenta, s katerim se priseljenskemu podjetniku dovoljuje prebivanje. Prosimo, 
navedite podrobnosti o vrsti dokumenta in njegovem trajanju.   

Kriteriji za podaljšanje Razlaga 

Kakšne zahteve, povezane z namenom 

bivanja (poslovne dejavnosti) morajo biti 

izpolnjene za podaljšanje začetnega 

dovoljenja za vstop/vizuma za 

dolgoročno bivanje/dovoljenja za 

prebivanje? 

Veljavnost vizuma za kratkoročno bivanje lahko - v 

primerih in na način, določen v Vizumskem zakoniku 

- podaljša ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve 

(18. čl. Zakona o tujcih). Možnost podaljšanja vizuma 

za dolgoročno prebivanje v zakonu ni predvidena, 

lahko pa tujec, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi 

vizuma za dolgoročno bivanje, zaprosi za dovoljenje 

za začasno prebivanje, če izpolnjuje pogoje za izdajo 

tega dovoljenja (30/1 čl. ZTuj-2 – UPB1). Dovoljenje 

za začasno prebivanje se lahko podaljša pod enakimi 

pogoji, kot se izda (glej spodaj – 33. in 35. čl. ZTuj-2 

– UPB1). Prošnjo za podaljšanje dovoljenja mora 

tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki 

Sloveniji pred potekom roka, do katerega dovoljenje 

velja (36/1 čl ZTuj-2 – UPB1).  

Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v 

Republiki Sloveniji, lahko pred iztekom roka, za 

katerega je dovoljenje izdano, vloži prošnjo pri 

pristojnem organu v Republiki Sloveniji, za izdajo 

nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z drugačnim 

namenom (36/3 čl. ZTuj-2 – UPB1). 

Med pogoji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje 
Zakon o tujcih med drugim predvideva sledeče (33. in 

35. čl. ZTuj-2 – UPB1): 

Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti 

veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri 
mesece daljša od nameravanega prebivanja v 
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Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje 
in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja 
v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako 

drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, 
kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v 
Republiki Sloveniji. Za izdajo prvega dovoljenja za 
začasno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja 
zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, 
ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali 
zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz 

kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga 

dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, 
odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali 
v tujini (33. čl. ZTuj-2 – UPB1).  

Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki 
namerava v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih 
namenov:  

– zaposlitve ali dela;  
– združitve družine;  
– študija, izobraževanja, specializacije ali 
strokovnega izpopolnjevanja ter praktičnega 
usposabljanja, sodelovanja oziroma udeležbe v 
programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev;  

– drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi 
akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih 

razlogov ali zaradi interesa Republike Slovenije (35. čl. 
ZTuj-2 – UPB1).  

Kadar je dovoljenje za prebivanje vezano na delovno 
dovoljenje, morajo biti za njegovo podaljšanje 
izpolnjeni tudi pogoji za podaljšanje delovnega 

dovoljenja. Te pogoje določa Zakon o zaposlovanju in 
delu tujcev (ZZDT-1).  

Dovoljenje za delo tujega zastopnika, ki se izda za 
največ dve leti, se po izteku lahko ponovno izda, če 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
izpolnjuje pogoje, ki veljajo za prvo pridobitev tega 
dovoljenja (8. in 9. tč. 34. čl. ZZDT-1). 

Dovoljenje za zaposlitev tujih večinskih lastnikov se 
lahko podaljša pod pogoji, ki veljajo za njegovo prvo 
izdajo (4. tč. 29.  čl. ZZDT-1). 

Osebno delovno dovoljenje (ki ga mora imeti tujec, ki 
želi v Sloveniji ustanoviti ali soustanoviti osebno 
gospodarsko družbo in na podlagi ustanoviteljskih 

pravic zastopati družbo ali se registrirati kot 
samostojni podjetnik posameznik) lahko tujec večkrat 
podaljša za čas do enega leta, če je vpisan kot 
ustanovitelj ali soustanovitelj v sodni register in 
zastopa osebno gospodarsko družbo ali če je vpisan v 
poslovnem registru kot samostojni podjetnik 
posameznik in ima plačane davke in prispevke. Vlogo 

za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja z 

veljavnostjo enega leta lahko tujec vloži najprej 60 dni 
in najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti 
osebnega delovnega dovoljenja (21. čl. ZZDT-1). 

 

Ali obstaja zahteva, da mora biti podjetje Ne obstajajo posebni kazalci, po katerih bi ocenjevali 
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med postopkom podaljševanja dovoljenj 

aktivno?  

Če da, kateri kazalci se uporabljajo za 

ocenjevanje? (prihodki od prodaje, znesek 

plačanih davkov, zaposleni,  itd.) 

Kdo ocenjuje te informacije? 

aktivnost podjetja, morajo pa biti plačani davki in 

prispevki (21. čl. ZZDT-1). 

Ali obstaja zahteva po določenem času, 

med katerim mora biti podjetje v pogonu, 

davki plačani in osebje zaposleno, da se 

veljavnost izdanega dokumenta lahko 

podaljša? 

Osebno delovno dovoljenje lahko tujec večkrat 

podaljša za čas do enega leta, če je vpisan kot 

ustanovitelj ali soustanovitelj v sodni register in 

zastopa osebno gospodarsko družbo ali če je vpisan v 

poslovnem registru kot samostojni podjetnik 

posameznik in ima plačane davke in prispevke 

(21. čl. ZZDT-1). 

 

Del A1.5: Druge poslovne osebe: pregled državnih politik (največ 1 stran) 

Ta del obravnava pogoje za vstop državljanov tretjih držav, ki v EU vstopajo iz poslovnih razlogov. 
(“druge poslovne osebe”). Te kategorije vključujejo (vendar niso omejene na) začasni sprejem 
državljanov tretjih držav v skladu z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi (npr. vnaprej 

opredeljenih šest “Modus 4” kategorij, obravnavanih v EU sporazumih o prosti trgovini, navedenih 
v aneksu 2). Druge poslovne osebe lahko vstopajo na podlagi vizuma za kratkoročno ali dolgoročno 
bivanje. EMM NKPji naj prosimo navedejo, če in kako so te kategorije opredeljene v državni 
zakonodaji njihove države članice. Navesti morajo, ali so predmet kakšnih specifičnih politik 
(programi, sheme), ali so v njihovi administrativni praksi sprejete in registrirane kot take 
in/oziroma ločeno od tistih, ki vstopajo po drugačnih migracijskih poteh.  

EMM NKPji naj prosimo tudi navedejo informacije o trenutnih vstopnih kriterijih, vključno z dolžino 
njihovega bivanja, o morebitnih drugih kriterijih upravičenosti. Zberejo naj razpoložljive podatke. 

V19. Kako so naslednje kategorije (navedene v aneksu 2) opredeljene v državni zakonodaji vaše države 

članice?  

Kategorije drugih poslovnih 

oseb 

Definicije 

Poslovni obiskovalci z namenom 

ustanavljanja podjetij (BVEP)  

/ 

Premeščene osebe znotraj 

podjetja9 

/ 

Prodajalci / 

Neodvisni strokovnjaki / 

                                       
9 For intra-corporate transferees, please indicate where the scope of current legislation and the definition 
used therein differ from Directive 2014/66/EU on intra-corporate transferees. 
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Ponudniki pogodbenih storitev  / 

Diplomirani pripravniki  / 

Drugo (prosimo opišite) / 

V20. Ali ima vaša država članica specifično politiko (program, shemo) za druge poslovne osebe kot so 

navedene v predlogi?  EMM NKPji naj prosimo izpolnijo le dele, ki veljajo za njihovo državo. 

Kategorije 

drugih 

poslovnih 

oseb  

Ali obstaja specifična politika za 

kategorije drugih poslovnih oseb?  

Ali temelji na prilagojenih 

multilateralnih/bilateralnih 

trgovinskih sporazumih s tretjimi 

državami? 

Ime 

politike/ 

programa 

Kateri so glavni cilji te 

politike? (vključite 

informacije o 

prioritetnih državnih 

ekonomskih sektorjih 

/geografskih območjih 

/ izvornih deželah, če 

je potrebno) 

Ali so v 

veljavi 

kakšne 

kvote? 

Poslovni 

obiskovalci z 

namenom 

ustanavljanja 

podjetij  

/ / / / 

Premeščene 

osebe znotraj 

podjetja  

/ / / / 

Prodajalci  / / / / 

Neodvisni 

strokovnjaki  

/ / / / 

Ponudniki 

pogodbenih 

storitev 

/ / / / 

Diplomirani 

pripravniki  

/ / / / 

Drugo 

(prosimo 

opišite) 

/ / / / 
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V21. Glede na specifično politiko (program, shemo) v prejšnjem vprašanju, kdo so akter (ji) in 

inštitucija (-e), zadolženi za razvijanje in implementacijo politik, ki zadevajo druge poslovne osebe? Če 

je vpletenih več vej oblasti, kako so medsebojno usklajene? Ali obstaja uradni mandat – npr. Akcijski 

načrt  - ki upravlja z dejavnostjo teh vej oblasti? Kateri akter / inštitucija je odgovoren(-a) za promocijo 

te politike v tujini?  

Kategorije 

drugih 

poslovnih 

oseb  

Akterji/inštitucije, 

zadolženi za 

razvoj teh politik 

Akterji/inštitucije, 

zadolženi za 

implementacijo 

teh politik 

Če je vpletenih več 

vej oblasti, kako 

so medsebojno 

usklajene? 

Ali obstaja 

uradni mandat 

za urejanje 

njihovih vlog? 

Akterji/ 

inštitucije, 

zadolženi za 

promocijo te 

politike v tujini 

Poslovni 

obiskovalci z 

namenom 

ustanavljanja 

podjetij  

/ / / / / 

Premeščenci 

znotraj 

podjetja  

/ / / / / 

Prodajalci  / / / / / 

Neodvisni 

strokovnjaki  

/ / / / / 

Ponudniki 

pogodbenih 

storitev  

/ / / / / 

Diplomirani 

pripravniki  

/ / / / / 

Drugo 

(prosimo 

opišite) 

/ / / / / 

Del 1.6: Druge poslovne osebe – državne politike: predvstopna faza (vstopni 

kriteriji) in bivanje (podaljšanje) (Maksimum 3 strani) 

Del 1.6 prinaša pregled vstopnih kriterijev, ki jih uporabljajo države članice za sprejemanje 

podkategorij znotraj drugih poslovnih oseb iz tretjih držav na nacionalni teritorij. 

V22. Kakšni so kriteriji za sprejem drugih poslovnih oseb v vašo državo članico? Za odgovor 

prosimo izpolnite spodnjo tabelo in v zadnji stolpec vnesite tudi koristne informacije o morebitno 

zahtevanem predvstopnem ocenjevanju (test trga dela, dokaz minimalne delovne dobe, dokaze 

namere o vrnitvi po začasnem bivanju, minimalna izobrazba / poklicne veščine, znanje jezikov, 

kvalifikacije/certifikati, vstopne kvote, starostni pogoji, zavarovalni pogoji, itd.).  
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Kategorije 

drugih 

poslovnih 

oseb 

Ali so te kategorije 

sprejete/odobrene v 

vaših sistemih (pod 

drugim imenom)? 

(Da/Ne)  

Če da, pod 

katerim 

imenom so 

registrirane v 

vaših sistemih? 

Koliko znaša 

najdaljše 

trajanje 

njihovega 

bivanja? 

 

Kakšen 

dokument se 

izda pri 

sprejemu druge 

poslovne 

osebe? 

Ali obstaja 

(obširen) 

seznam 

vstopnih 

kriterijev? Če 

da, prosimo 

navedite 

kriterije. 

Poslovni 

obiskovalci z 

namenom 

ustanavljanja 

podjetij  

/ / / / / 

Premeščenci 

znotraj 

podjetja  

/ / / / / 

Prodajalci  / / / / / 

Neodvisni 

strokovnjaki  

/ / / / / 

Ponudniki 

pogodbenih 

storitev  

/ / / / / 

Diplomirani 

pripravniki  

/ / / / / 

Drugo 

(prosimo 

opišite) 

/ / / / / 

V23. EMM NKPji naj prosimo navedejo informacije o kriterijih, ki morajo biti izpolnjeni v primeru 
podaljšanja dokumenta, izdanega za bivanje drugih poslovnih oseb. Prosimo navedite podrobnosti o 

vrsti dokumenta in njegovem trajanju. 

Kategorije drugih 

poslovnih oseb 

Kakšne zahteve, povezane z namenom bivanja (poslovnega), morajo biti 

izpolnjene za podaljšanje začetnega izdanega dokumenta? 

Poslovni obiskovalci z 

namenom ustanavljanja 

podjetij  

/ 

Premeščenci znotraj 

podjetja  

/ 

Prodajalci  / 

Neodvisni strokovnjaki  / 
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Ponudniki pogodbenih 

storitev  

/ 

Diplomirani pripravniki  / 

Drugo (prosimo opišite) / 

Del 2: Ukrepi za preprečevanje napačne uporabe / zlorabe 

imigracijskih poti za poslovne namene 

Ta del prinaša pregled ukrepov, ki jih države članice izvajajo za nadzor, odkrivanje in preprečevanje 

zlorab migracijskih poti, ki so v veljavi za priseljenske investitorje, priseljenske podjetnike in druge 

poslovne osebe, kakor tudi analizo in predstavitev specifičnih mehanizmov v veljavi. EMM NKPji naj 

prosimo opišejo zadevne postopke in navedejo informacije o izzivih, povezanih z odkrivanjem, 

nadzorom in preprečevanjem zlorab; po potrebi naj upoštevajo razlike med različnimi kategorijami (če 

so mehanizmi različni). Ta del navaja tudi kriterije za odvzem.  

V24. Prosimo navedite naslednje informacije, ki zadevajo preprečevanje in odkrivanje zlorab 

imigracijskih poti s strani priseljenskih investitorjev, podjetnikov in drugih poslovnih oseb v fazi 

sprejema in med bivanjem. EMM NKPji naj najprej navedejo definicije napačne rabe in zlorabe v 

zakonodaji njihove države ter po potrebi izpostavijo razlike. 

Vprašanje Priseljenski investitorji Priseljenski podjetniki Druge poslovne 

osebe 

Ali zakonodaja vaše države 

prinaša definicijo napačne rabe 

in/ali zlorabe?  

Če da, ali se razlikujeta? Prosimo 

opišite. 

Če ne, kako sta definirani v 

praksi? 

Slovenska zakonodaja ne 
definira izrecno pojmov kot 
sta zloraba ali napačna 

raba, predvideva pa kazni 
za izvajalce dejanj, ki 
smiselno sodijo v okvir 
napačne rabe ali zlorabe.  
 
Zakon o tujcih v 12. členu 
govori o nedovoljenem 
vstopu tujca v Republiko 
Slovenijo. Za nedovoljen 
vstop tujca v Republiko 
Slovenijo se šteje, če: 
– vstopi v Republiko 
Slovenijo, čeprav mu je bil 
na podlagi 10. člena tega 
zakona zavrnjen vstop; 
– se izogne mejni kontroli; 
– pri vstopu uporabi 
ponarejene, tuje ali kako 
drugače spremenjene 
potne in druge listine, ki so 
potrebne za vstop, ali če 
organom mejne kontrole 
navede lažne podatke, 
vključno z uporabo 
spremenjenega osebnega 
imena v času veljavnosti 
ukrepa prepovedi vstopa; 
– vstopi v Republiko 
Slovenijo na notranji meji 
v nasprotju s 7. in 8. 
členom tega zakona; 
– vstopi v Republiko 

Slovenska zakonodaja ne 
definira izrecno pojmov kot 
sta zloraba ali napačna 

raba, predvideva pa kazni 
za izvajalce dejanj, ki 
smiselno sodijo v okvir 
napačne rabe ali zlorabe.  
 
Zakon o tujcih v 12. členu 
govori o nedovoljenem 
vstopu tujca v Republiko 
Slovenijo. Za nedovoljen 
vstop tujca v Republiko 
Slovenijo se šteje, če: 
– vstopi v Republiko 
Slovenijo, čeprav mu je bil 
na podlagi 10. člena tega 
zakona zavrnjen vstop; 
– se izogne mejni kontroli; 
– pri vstopu uporabi 
ponarejene, tuje ali kako 
drugače spremenjene 
potne in druge listine, ki so 
potrebne za vstop, ali če 
organom mejne kontrole 
navede lažne podatke, 
vključno z uporabo 
spremenjenega osebnega 
imena v času veljavnosti 
ukrepa prepovedi vstopa; 
– vstopi v Republiko 
Slovenijo na notranji meji 
v nasprotju s 7. in 8. 
členom tega zakona; 
– vstopi v Republiko 

Slovenska 
zakonodaja ne 
definira izrecno 

pojmov kot sta 
zloraba ali 
napačna raba, 
predvideva pa 
kazni za izvajalce 
dejanj, ki 
smiselno sodijo v 
okvir napačne 
rabe ali zlorabe.  
 
Zakon o tujcih v 
12. členu govori o 
nedovoljenem 
vstopu tujca v 
Republiko 
Slovenijo. Za 
nedovoljen vstop 
tujca v Republiko 
Slovenijo se šteje, 
če: 
– vstopi v 
Republiko 
Slovenijo, čeprav 
mu je bil na 
podlagi 10. člena 
tega zakona 
zavrnjen vstop; 
– se izogne mejni 
kontroli; 
– pri vstopu 
uporabi 
ponarejene, tuje 
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Slovenijo na notranji meji, 
čeprav še ni potekel čas, 
za katerega mu je 
prepovedan vstop v 
državo. 

Zakon o tujcih v 28. čl. 
govori o razlogih za 
razveljavitev vizuma za 
dolgoročno bivanje. Vizum 
se razveljavi, če: 

– se ugotovi, da tujec ne 
izpolnjuje pogojev za 
izdajo vizuma ali da 
obstajajo razlogi za 
zavrnitev izdaje vizuma iz 
prvega odstavka 26. člena 
tega zakona; 

– je tujec namenoma 
navedel napačne podatke o 

svoji istovetnosti ali druge 
netočne podatke, ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo 
vizuma; 

– je zoper tujca izrečena 
stranska sankcija izgona iz 
države. 

Vizum razveljavi policija ali 
ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve. V 
primeru, če tujec še ni 
vstopil v Republiko 
Slovenijo, lahko vizum 
razveljavi tudi diplomatsko 
predstavništvo ali konzulat. 
Tujec, ki mu je bil vizum 
razveljavljen in se nahaja v 
Republiki Sloveniji, mora 
državo zapustiti v roku iz 
tretjega odstavka 60. člena 
tega zakona (28. čl. 
Zakona o tujcih). 

 
Zakon o tujcih (56. čl.) 
opredeljuje tudi, kdaj se 
tujcu razveljavi dovoljenje 
za prebivanje. To je 
predvideno v primerih, če: 

– se naknadno ugotovi, da 
tujec ne izpolnjuje več 
pogojev za izdajo 
dovoljenja za prebivanje ali 
da obstajajo drugi razlogi 
za zavrnitev izdaje 
dovoljenja v skladu s tem 
zakonom; 

– je tujec namenoma dal 
napačne podatke o svoji 
istovetnosti ali druge 
netočne podatke ali je 
namenoma prikril 

Slovenijo na notranji meji, 
čeprav še ni potekel čas, 
za katerega mu je 
prepovedan vstop v 
državo. 

Zakon o tujcih v 28. čl. 
govori o razlogih za 
razveljavitev vizuma za 
dolgoročno bivanje. Vizum 
se razveljavi, če: 

– se ugotovi, da tujec ne 
izpolnjuje pogojev za 
izdajo vizuma ali da 
obstajajo razlogi za 
zavrnitev izdaje vizuma iz 
prvega odstavka 26. člena 
tega zakona; 

– je tujec namenoma 
navedel napačne podatke o 

svoji istovetnosti ali druge 
netočne podatke, ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo 
vizuma; 

– je zoper tujca izrečena 
stranska sankcija izgona iz 
države. 

Vizum razveljavi policija ali 
ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve. V 
primeru, če tujec še ni 
vstopil v Republiko 
Slovenijo, lahko vizum 
razveljavi tudi diplomatsko 
predstavništvo ali konzulat. 
Tujec, ki mu je bil vizum 
razveljavljen in se nahaja v 
Republiki Sloveniji, mora 
državo zapustiti v roku iz 
tretjega odstavka 60. člena 
tega zakona (28. čl. 
Zakona o tujcih). 

 
Zakon o tujcih (56. čl.) 
tudi opredeljuje, kdaj se 
tujcu razveljavi dovoljenje 
za prebivanje. To je 
predvidenov primerih, če: 

– se naknadno ugotovi, da 
tujec ne izpolnjuje več 
pogojev za izdajo 
dovoljenja za prebivanje ali 
da obstajajo drugi razlogi 
za zavrnitev izdaje 
dovoljenja v skladu s tem 
zakonom; 

– je tujec namenoma dal 
napačne podatke o svoji 
istovetnosti ali druge 
netočne podatke ali je 
namenoma prikril 

ali kako drugače 
spremenjene 
potne in druge 
listine, ki so 
potrebne za vstop, 
ali če organom 
mejne kontrole 
navede lažne 
podatke, vključno 
z uporabo 
spremenjenega 
osebnega imena v 
času veljavnosti 
ukrepa prepovedi 
vstopa; 
– vstopi v 
Republiko 
Slovenijo na 
notranji meji v 

nasprotju s 7. in 
8. členom tega 
zakona; 
– vstopi v 
Republiko 
Slovenijo na 
notranji meji, 
čeprav še ni 
potekel čas, za 
katerega mu je 
prepovedan vstop 
v državo. 

Zakon o tujcih v 
28. čl. govori o 
razlogih za 
razveljavitev 
vizuma za 
dolgoročno 
bivanje. Vizum se 
razveljavi, če: 

– se ugotovi, da 
tujec ne izpolnjuje 
pogojev za izdajo 
vizuma ali da 
obstajajo razlogi 
za zavrnitev izdaje 
vizuma iz prvega 
odstavka 26. 
člena tega 
zakona; 

– je tujec 
namenoma 
navedel napačne 
podatke o svoji 
istovetnosti ali 
druge netočne 
podatke, ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za 
izdajo vizuma; 

– je zoper tujca 
izrečena stranska 
sankcija izgona iz 
države. 
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okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo 
dovoljenja; 

– če organ, ki je po 
zakonu, ki ureja 
zaposlovanje in delo 
tujcev, pristojen za podajo 
soglasja k izdaji enotnega 
dovoljenja ali modre karte 
EU, umakne soglasje k 
izdaji enotnega dovoljenja 
ali modre karte EU. 

Zakon o tujcih (145. čl.) 
opredeljuje kot prekršek in 
predvideva globo za 
prebivanje tujca v 
Republiki Sloveniji v 
nasprotju z namenom, za 
katerega mu je bilo izdano 

dovoljenje za prebivanje. 

okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo 
dovoljenja; 

– če organ, ki je po 
zakonu, ki ureja 
zaposlovanje in delo 
tujcev, pristojen za podajo 
soglasja k izdaji enotnega 
dovoljenja ali modre karte 
EU, umakne soglasje k 
izdaji enotnega dovoljenja 
ali modre karte EU. 
 
Zakon o tujcih (145. čl.) 
opredeljuje kot prekršek in 
predvideva globo za 
prebivanje tujca v 
Republiki Sloveniji v 
nasprotju z namenom, za 

katerega mu je bilo izdano 
dovoljenje za prebivanje. 

Vizum razveljavi 
policija ali 
ministrstvo, 
pristojno za 
zunanje zadeve. V 
primeru, če tujec 
še ni vstopil v 
Republiko 
Slovenijo, lahko 
vizum razveljavi 
tudi diplomatsko 
predstavništvo ali 
konzulat. Tujec, ki 
mu je bil vizum 
razveljavljen in se 
nahaja v Republiki 
Sloveniji, mora 
državo zapustiti v 
roku iz tretjega 

odstavka 60. 
člena tega zakona 
(28. čl. Zakona o 
tujcih). 

 
Zakon o tujcih 
(56. čl.) tudi 
opredeljuje, kdaj 
se tujcu razveljavi 
dovoljenje za 
prebivanje. To je 
predvidenov 
primerih, če: 

– se naknadno 
ugotovi, da tujec 
ne izpolnjuje več 
pogojev za izdajo 
dovoljenja za 
prebivanje ali da 
obstajajo drugi 
razlogi za 
zavrnitev izdaje 
dovoljenja v 
skladu s tem 
zakonom; 

– je tujec 
namenoma dal 
napačne podatke 
o svoji istovetnosti 
ali druge netočne 
podatke ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za 
izdajo dovoljenja; 

– če organ, ki je 
po zakonu, ki 
ureja 
zaposlovanje in 
delo tujcev, 
pristojen za 
podajo soglasja k 
izdaji enotnega 
dovoljenja ali 
modre karte EU, 

umakne soglasje k 
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izdaji enotnega 
dovoljenja ali 
modre karte EU. 
 
Zakon o tujcih 
(145. čl.) 
opredeljuje kot 
prekršek in 
predvideva globo 
za prebivanje 
tujca v Republiki 
Sloveniji v 
nasprotju z 
namenom, za 
katerega mu je 
bilo izdano 
dovoljenje za 
prebivanje. 

Kakšni so specifični veljavni 

ukrepi vaše države članice za 

nadzor, odkrivanje in 

preprečevanje napačne 

rabe/zlorabe v fazi 

sprejemanja? (poleg kriterijev iz 

dela 1.2, ki morajo biti izpolnjeni)  

Zakon o tujcih (142.–146. 
čl.) opredeljuje globe za 
prekrške, povezane z 
vstopom ali bivanjem 
tujcev v Sloveniji (npr. 
prebivanje tujca v 
Republiki Sloveniji v 
nasprotju z namenom, za 
katerega mu je bilo izdano 
dovoljenje za prebivanje). 

Zakon o tujcih (142.–146. 
čl.) opredeljuje globe za 
prekrške, povezane z 
vstopom ali bivanjem 
tujcev v Sloveniji (npr. 
prebivanje tujca v 
Republiki Sloveniji v 
nasprotju z namenom, za 
katerega mu je bilo izdano 
dovoljenje za prebivanje). 

Zakon o tujcih 
(142.–146. čl.) 
opredeljuje globe 
za prekrške, 
povezane z 
vstopom ali 
bivanjem tujcev v 
Sloveniji (npr. 
prebivanje tujca v 
Republiki Sloveniji 
v nasprotju z 
namenom, za 
katerega mu je 
bilo izdano 
dovoljenje za 
prebivanje). 

Katere službe so odgovorne za 

nadzor nad ustreznostjo 

priseljenskih investitorjev in 

podjetnikov ter katere so 

njihove specifične dolžnosti?  

(Inšpektorat dela, Zavod za 

zaposlovanje, Davčni urad, 

Notranje ministrstvo, migracijske 

službe) 

Ali obstaja državni mehanizem 

poročanja (ali njegov 

ekvivalent? (Da/Ne). 

Če da, kako si deležniki 

izmenjujejo informacije? 

Ali obstaja dolžnost obveščanja 

o napačni rabi/zlorabi s strani 

drugih služb (urad za migracije, 

policija, davčne službe, itd.) 

/ 
Za nadzor nad izvajanjem 
zakona, ki ureja 
zaposlovanje in delo 
tujcev, je pristojen 
Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo (ZZDT-1, 
59. čl.).  
 
Pri delovnih razmerjih gre 
največkrat za preglede 
internih aktov in 
dokumentov (pogodb o 
zaposlitvi, listin o izplačilih 
plač, nadomestilih, 
dodatkih itd.), na podlagi 

katerih se ugotavljajo 
kršitve pravic in obveznosti 
delodajalca in delavca.  

Pooblastila inšpektorjev:  

Pri opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora ima 
inšpektor pri fizični ali 
pravni osebi, pri kateri 
opravlja inšpekcijski 
nadzor, pravico: 

- pregledati prostore, 
objekte, postroje, naprave, 
delovna sredstva, 
napeljave, predmete, 
blago, snovi, poslovne 

/ 
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knjige, pogodbe, listine in 
druge dokumente ter 
poslovanje in 
dokumentacijo državnih 
organov, gospodarskih 
družb, zavodov, drugih 
organizacij in skupnosti ter 
zasebnikov, 
- pregledati poslovne 
knjige, pogodbe, listine in 
druge dokumente ter 
poslovanje in 
dokumentacijo, kadar se 
vodijo in hranijo na 
elektronskem mediju ter 
zahtevati izdelavo njihove 
pisne oblike, ki mora 
verodostojno potrjevati 
elektronsko obliko,  

- zaslišati stranke in priče 
v upravnem postopku, 
- pregledati listine, s 
katerimi lahko ugotovi 
istovetnost oseb,  
- brezplačno pridobiti in 
uporabljati osebne in druge 
podatke iz uradnih evidenc 
in drugih zbirk podatkov, ki 
se nanašajo na zavezanca 
in ki so potrebni za izvedbo 
inšpekcijskega nadzora,  
- brezplačno vzeti vzorce 
blaga in opraviti preiskave 
vzetih vzorcev, 
- brezplačno vzeti vzorce 
materialov in opreme za 
potrebe preiskav, 
- fotografirati ali posneti 
na drug nosilec vizualnih 
podatkov osebe, prostore, 
objekte, postroje, 
napeljave in druge 
predmete, 
- reproducirati listine, 
avdiovizualne zapise in 
druge dokumente, 
- zaseči predmete, 
dokumente in vzorce v 
zavarovanje dokazov, 
- opraviti druga dejanja, ki 
so v skladu z namenom 
inšpekcijskega nadzora. 
 
Ukrepi inšpektorja za delo: 
 
V primerih, da inšpektor 
pri opravljanju nadzorstva 
ugotovi, da je kršen zakon 
ali drug predpis oziroma 
akt, katerega izvajanje 
nadzoruje, ima pravico in 
dolžnost, da odredi ukrepe 
za odpravo nepravilnosti in 
pomanjkljivosti v roku, ki 

ga sam določi, izvesti 
postopke v skladu z 
zakonom o prekrških, 
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podati kazensko ovadbo za 
kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni 
dolžnosti, predlagati 
pristojnemu organu 
sprejem ukrepov, odrediti 
druge ukrepe in opraviti 
dejanja, za katere je 
pooblaščen z zakonom ali 
drugim predpisom. Če 
inšpektor ugotovi, da si je 
zavezanec pridobil s 
storitvijo kaznivega 
dejanja ali prekrška 
premoženjsko korist, 
pristojnemu organu 
predlaga njen odvzem. Če 
ugotovi kršitev zakona ali 
predpisa, katerega 

izvajanje nadzoruje druga 
inšpekcija, sam ugotovi 
dejansko stanje, sestavi 
zapisnik in ga skupaj s 
predlogom za ukrepanje 
posreduje pristojni 
inšpekcij.  
 
Z 18. 8. 2014 je nadzor 
nad zaposlovanjem in 
delom na črno v pretežni 
meri prevzela Finančna 
uprava RS (FURS).10   

Kako pogost je nadzor? / 
Inšpektorji opravljajo redni 
nadzor v skladu z letnim 
programom rednih 
nadzorov ali pa izredni 
nadzor, ko glavni inšpektor 
odredi izredni nadzor na 
podlagi zahteve ali pobude 
naslednjih oseb: 
- zahteve upravičenca do 
storitve ali njegovega 
zakonitega zastopnika 
oziroma druge osebe, ki je 
imela v postopku položaj 
stranke, 
- na utemeljeno pobudo 
družinskega člana 
upravičenca ali 
uporabniškega združenja, 
- ustanovitelja izvajalca 
dejavnosti, 
- organa upravljanja 
izvajalca dejavnosti, 
- na zahtevo 
reprezentativnega 
sindikata pri delodajalcu  

(10. in 11. čl. Pravilnika o 
izvajanju inšpekcijskega 
nadzora na področju 
socialnega varstva, Uradni 

/ 

                                       
10 Inšpektorat Republike Slovenije za delo, http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/. 
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list RS, št. 74/04). 

V katerih sektorjih se dogaja 

največ zlorab? (nepremičnine, 

kapitalski transfer, državni fondi / 

obveznice, poslovne investicije, 

itd.) 

Prosimo navedite glavne tri 

/ V zadnjih letih narašča 
število tujih podjetnikov, 
saj tako posamezniki iz 
tretjih držav najlažje 
pridejo do delovnega 
dovoljenja v Sloveniji. Gre 
za zlorabo instrumenta 
tujega večinskega lastnika 
podjetja, ko državljani 
tretjih držav od slovenskih 
državljanov kupijo za 
simbolično vsoto večinski 
delež v podjetju, zato da 
pridobijo delovno 
dovoljenje v Sloveniji. 
Takšna podjetja 
prikazujejo fiktivne 
dejavnosti, saj se ti 
posamezniki potem 

zaposlijo pri kakšen 
drugem delodajalcu v 
Sloveniji ali pa jim izdano 
dovoljenje za prebivanje 
služi kot vstopni naslov za 
bivanje v drugih državah 
EU. Tovrstne zlorabe so 
zaznane na področju 
gradbeništva, pekarstva in 
(mdr.) prevozništva (Košak 
2013; Galun 2014) (velja 
za tiste, ki ostanejo v RS).  

V zadnjem času je Policija 
podala več kazenskih 
ovadb na pristojna sodišča 
v zvezi zlorab pravnih 
institutov za pridobitev 
delovnih in bivalnih 
dovoljenj. Izrečene so bile 
že prve obsodilne sodbe in 
večletne zaporne kazni za 
storilce omenjenih kaznivih 
dejanj, ki so bile 
kvalificirane kot 
“Prepovedano prehajanje 
meje ali ozemlja države” 
po 308 čl. KZ.  

/ 

Kakšne kazni so ob odkritju 

zlorabe zagrožene državljanom 

tretjih držav? (odvzem vizuma za 

dolgoročno bivanje/dovoljenja za 

prebivanje, izguba vseh 

pripadajočih pravic/ugodnosti, 

izguba ustanovitvenega certifikata, 

pravni postopek, kazni, ukaz o 

odstranitvi, zaprtje dejavnosti 

/prihodkov,itd.) 

Zakon o tujcih (142.–146. 
čl.) opredeljuje globe za 
prekrške, povezane z 
vstopom ali bivanjem 
tujcev v Sloveniji (npr. 
nezakonit vstop v državo, 
prebivanje tujca v 
Republiki Sloveniji v 
nasprotju z namenom, za 
katerega mu je bilo izdano 
dovoljenje za prebivanje). 

Zakon o tujcih (142.–146. 
čl.) opredeljuje globe za 
prekrške, povezane z 
vstopom ali bivanjem 
tujcev v Sloveniji (npr. 
nezakonit vstop v državo, 
prebivanje tujca v 
Republiki Sloveniji v 
nasprotju z namenom, za 
katerega mu je bilo izdano 
dovoljenje za 

prebivanje).Če pristojni 
organ s pravnomočno 
odločbo ali sodbo ugotovi, 
da je delodajalec, pravna 
ali fizična oseba, 

Zakon o tujcih 
(142.–146. čl.) 
opredeljuje globe 
za prekrške, 
povezane z 
vstopom ali 
bivanjem tujcev v 
Sloveniji (npr. 
nezakonit vstop v 
državo, prebivanje 
tujca v Republiki 

Sloveniji v 
nasprotju z 
namenom, za 
katerega mu je 
bilo izdano 
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registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ki s tujcem 
sklepa pogodbo o delu, 
zlorabila namen izdaje 
dovoljenja za zaposlitev ali 
dovoljenja za delo ali na 
njegovi podlagi izdano 
dovoljenje za prebivanje, 
je delodajalcu, pravni ali 
fizični osebi, registrirani za 
opravljanje dejavnosti, ki s 
tujcem sklepa pogodbo o 
delu, prepovedano 
zaposlovanje in delo tujcev 
za deset let od dneva 
pravnomočnosti odločbe ali 
sodbe (55/9 čl. ZZDT-1). 

Če pristojni organ s 
pravnomočno odločbo ali 

sodbo ugotovi, da je tujec 
zlorabil namen izdaje 
delovnega dovoljenja ali na 
njegovi podlagi izdano 
dovoljenje za prebivanje, 
je tujcu prepovedano 
zaposlovanje in delo v 
Republiki Sloveniji za pet 
let od dneva 
pravnomočnosti odločbe ali 
sodbe (55/10 čl. ZZDT-1). 

Te prepovedi veljajo tudi v 
primeru vloge za 
podaljšanje dovoljenja za 
zaposlitev ali dovoljenja za 
delo. Prepovedi 
zaposlovanja in dela tujcev 
iz desetega in enajstega 
odstavka tega člena veljajo 
tudi v primeru vloge za 
izdajo osebnega delovnega 
dovoljenja (55/2 čl. ZZDT-
1). 

Postopek izdaje dovoljenja 
za zaposlitev ali dovoljenja 
za delo se prekine na 
podlagi obvestila 
pristojnega državnega 
organa (56. čl. ZZDT-1): 

1. o vložitvi pravnomočne 
obtožnice zoper 
delodajalca, tujega 
delodajalca, naročnika 
storitve, pravno ali fizično 
osebo, registrirano za 
opravljanje dejavnosti, ki s 
tujcem sklepa pogodbo o 
delu, zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja zlorabe 
prostitucije, spravljanja v 
suženjsko razmerje, 
trgovine z ljudmi, kršitve 
temeljnih pravic delavcev, 
zaposlovanja na črno ali 
kršitev pravic iz socialnega 

zavarovanja, in sicer do 

dovoljenje za 
prebivanje). 

Če pristojni organ 
s pravnomočno 
odločbo ali sodbo 
ugotovi, da je 
delodajalec, 
pravna ali fizična 
oseba, registrirana 
za opravljanje 
dejavnosti, ki s 
tujcem sklepa 
pogodbo o delu, 
zlorabila namen 
izdaje dovoljenja 
za zaposlitev ali 
dovoljenja za delo 
ali na njegovi 
podlagi izdano 

dovoljenje za 
prebivanje, je 
delodajalcu, 
pravni ali fizični 
osebi, registrirani 
za opravljanje 
dejavnosti, ki s 
tujcem sklepa 
pogodbo o delu, 
prepovedano 
zaposlovanje in 
delo tujcev za 
deset let od dneva 
pravnomočnosti 
odločbe ali sodbe 
(55/9 čl. ZZDT-1). 

Če pristojni organ 
s pravnomočno 
odločbo ali sodbo 
ugotovi, da je 
tujec zlorabil 
namen izdaje 
delovnega 
dovoljenja ali na 
njegovi podlagi 
izdano dovoljenje 
za prebivanje, je 
tujcu prepovedano 
zaposlovanje in 
delo v Republiki 
Sloveniji za pet let 
od dneva 
pravnomočnosti 
odločbe ali sodbe 
(55/10 čl. ZZDT-
1). 

Te prepovedi 
veljajo tudi v 
primeru vloge za 
podaljšanje 
dovoljenja za 
zaposlitev ali 
dovoljenja za delo 
(55/2 čl. ZZDT-1). 

Postopek izdaje 

dovoljenja za 
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pravnomočne odločitve 
sodišča; 

2. o izrečeni kazni za 
prekršek, ker pravna ali 
fizična oseba, pri kateri se 
opravlja inšpekcijski 
nadzor, na zahtevo 
inšpektorja za delo ni dala 
pisnega pojasnila, 
dokumentacije oziroma 
izjave v zvezi s predmetom 
inšpekcijskega nadzora, in 
sicer do prejema obvestila 
pristojnega državnega 
organa, da je pravna ali 
fizična oseba, pri kateri se 
opravlja inšpekcijski 
nadzor, predložila vse 
potrebno za uspešno 

izvedbo inšpekcijskega 
nadzora. 

zaposlitev ali 
dovoljenja za delo 
se prekine na 
podlagi obvestila 
pristojnega 
državnega organa 
(56. čl. ZZDT-1): 

1. o vložitvi 
pravnomočne 
obtožnice zoper 
delodajalca, 
tujega 
delodajalca, 
naročnika storitve, 
pravno ali fizično 
osebo, 
registrirano za 
opravljanje 
dejavnosti, ki s 

tujcem sklepa 
pogodbo o delu, 
zaradi suma 
storitve kaznivega 
dejanja zlorabe 
prostitucije, 
spravljanja v 
suženjsko 
razmerje, trgovine 
z ljudmi, kršitve 
temeljnih pravic 
delavcev, 
zaposlovanja na 
črno ali kršitev 
pravic iz 
socialnega 
zavarovanja, in 
sicer do 
pravnomočne 
odločitve sodišča; 

2. o izrečeni kazni 
za prekršek, ker 
pravna ali fizična 
oseba, pri kateri 
se opravlja 
inšpekcijski 
nadzor, na 
zahtevo 
inšpektorja za 
delo ni dala 
pisnega pojasnila, 
dokumentacije 
oziroma izjave v 
zvezi s 
predmetom 
inšpekcijskega 
nadzora, in sicer 
do prejema 
obvestila 
pristojnega 
državnega organa, 
da je pravna ali 
fizična oseba, pri 
kateri se opravlja 
inšpekcijski 

nadzor, predložila 
vse potrebno za 
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uspešno izvedbo 
inšpekcijskega 
nadzora. 

Katere druge okoliščine bi 

lahko pripeljale do odvzema / 

nepodaljšanja vizuma za 

dolgoročno bivanje / 

dovoljenja za prebivanje?  

Vizum za dolgoročno 
bivanje se razveljavi, če 
(28. čl.ZTuj-2 – UPB1): 

– se ugotovi, da tujec ne 
izpolnjuje pogojev za 
izdajo vizuma ali da 
obstajajo razlogi za 
zavrnitev izdaje vizuma iz 
prvega odstavka 26. člena 

tega zakona; 

– je tujec namenoma 
navedel napačne podatke o 
svoji istovetnosti ali druge 
netočne podatke, ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo 
vizuma; 

– je zoper tujca izrečena 
stranska sankcija izgona iz 
države. 

Dovoljenje za prebivanje 
se tujcu lahko razveljavi 
(ZTuj-2 – UPB1, 56. čl.): 

- če se naknadno 
ugotovi, da tujec ne 
izpolnjuje več pogojev za 
izdajo dovoljenja za 
prebivanje ali da obstajajo 
drugi razlogi za zavrnitev 
izdaje dovoljenja v skladu 
s tem zakonom;  

- če je tujec namenoma 
dal napačne podatke o 
svoji istovetnosti ali druge 
netočne podatke ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo 
dovoljenja.  

Tujcu, ki ki ima v Republiki 
Sloveniji dovoljenje za 
stalno prebivanje, se lahko 
prebivanje odpove, če:  

 je bil s pravnomočno 
sodbo obsojen zaradi 
kaznivega dejanja na 
nepogojno zaporno kazen, 
daljšo od treh let; 
 ogroža varnost 
države, javno varnost ali 
javni red, 
 prebiva v nasprotju z 
namenom, zaradi katerega 

mu je bivanje dovoljeno; 
 zavrača izpolnjevanje 
odločitev državnih 
organov; 

Vizum za dolgoročno 
bivanje se razveljavi, če 
(28. čl.ZTuj-2 – UPB1): 

– se ugotovi, da tujec ne 
izpolnjuje pogojev za 
izdajo vizuma ali da 
obstajajo razlogi za 
zavrnitev izdaje vizuma iz 
prvega odstavka 26. člena 

tega zakona; 

– je tujec namenoma 
navedel napačne podatke o 
svoji istovetnosti ali druge 
netočne podatke, ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo 
vizuma; 

– je zoper tujca izrečena 
stranska sankcija izgona iz 
države. 

Dovoljenje za prebivanje 
se tujcu lahko razveljavi 
(ZTuj-2 – UPB1, 56. čl.): 

- če se naknadno 
ugotovi, da tujec ne 
izpolnjuje več pogojev za 
izdajo dovoljenja za 
prebivanje ali da obstajajo 
drugi razlogi za zavrnitev 
izdaje dovoljenja v skladu 
s tem zakonom;  

- če je tujec namenoma 
dal napačne podatke o 
svoji istovetnosti ali druge 
netočne podatke ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za izdajo 
dovoljenja.  

Dovoljenje za prebivanje 
se lahko razveljavi tudi v 
primeru, če tujcu poteče ali 
mu je razveljavljeno 
delovno dovoljenje in 
zaradi tega ne izpolnjuje 
več pogojev za izdajo 
dovoljenja za prebivanje (o 
razlogih za razveljavitev 
delovnih dovoljenj govori 
ZZDT-1 v 58. členu). 

Tujcu, ki ki ima v Republiki 
Sloveniji dovoljenje za 
stalno prebivanje, se lahko 

prebivanje odpove, če:  

 je bil s pravnomočno 
sodbo obsojen zaradi 

Vizum za 
dolgoročno 
bivanje se 
razveljavi, če (28. 
čl.ZTuj-2 – UPB1): 

– se ugotovi, da 
tujec ne izpolnjuje 
pogojev za izdajo 
vizuma ali da 

obstajajo razlogi 
za zavrnitev izdaje 
vizuma iz prvega 
odstavka 26. 
člena tega 
zakona; 

– je tujec 
namenoma 
navedel napačne 
podatke o svoji 
istovetnosti ali 
druge netočne 
podatke, ali je 
namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za 
izdajo vizuma; 

– je zoper tujca 
izrečena stranska 
sankcija izgona iz 
države. 

Dovoljenje za 
prebivanje se 
tujcu lahko 
razveljavi (ZTuj-2 
– UPB1, 56. čl.): 

- če se 
naknadno ugotovi, 
da tujec ne 
izpolnjuje več 
pogojev za izdajo 
dovoljenja za 
prebivanje ali da 
obstajajo drugi 
razlogi za 
zavrnitev izdaje 
dovoljenja v 
skladu s tem 
zakonom;  

- če je tujec 
namenoma dal 
napačne podatke 
o svoji istovetnosti 
ali druge netočne 
podatke ali je 

namenoma prikril 
okoliščine, ki so 
pomembne za 
izdajo dovoljenja.  
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 je bil s pravnomočno 
sodbo obsojen za kaznivo 
dejanje na nepogojno 
zaporno kazen, daljšo od 
treh mesecev; 
 ostane brez zadostnih 
sredstev za preživljanje in 
mu preživljanje za čas 
prebivanja v Republiki 
Sloveniji ni kako drugače 
zagotovljeno (ZTuj-2 – 
UPB1, 61. čl.). 

kaznivega dejanja na 
nepogojno zaporno kazen, 
daljšo od treh let; 
 ogroža varnost 
države, javno varnost ali 
javni red, 
 prebiva v nasprotju z 
namenom, zaradi katerega 
mu je bivanje dovoljeno; 
 zavrača izpolnjevanje 
odločitev državnih 
organov; 
 je bil s pravnomočno 
sodbo obsojen za kaznivo 
dejanje na nepogojno 
zaporno kazen, daljšo od 
treh mesecev; 
 ostane brez zadostnih 
sredstev za preživljanje in 

mu preživljanje za čas 
prebivanja v Republiki 
Sloveniji ni kako drugače 
zagotovljeno (ZTuj-2 – 
UPB1, 61. čl.). 
 
 

Dovoljenje za 
prebivanje se 
lahko razveljavi 
tudi v primeru, če 
tujcu poteče ali 
mu je 
razveljavljeno 
delovno 
dovoljenje in 
zaradi tega ne 
izpolnjuje več 
pogojev za izdajo 
dovoljenja za 
prebivanje (o 
razlogih za 
razveljavitev 
delovnih dovoljenj 
govori ZZDT-1 v 
58. členu). 

Tujcu, ki ima v 
Republiki Sloveniji 
dovoljenje za 
stalno prebivanje, 
se lahko 
prebivanje 
odpove, če:  

 je bil s 
pravnomočno 
sodbo obsojen 
zaradi kaznivega 
dejanja na 
nepogojno 
zaporno kazen, 
daljšo od treh let; 
 ogroža 
varnost države, 
javno varnost ali 
javni red, 
 prebiva v 
nasprotju z 
namenom, zaradi 
katerega mu je 
bivanje dovoljeno; 
 zavrača 
izpolnjevanje 
odločitev državnih 
organov; 
 je bil s 
pravnomočno 
sodbo obsojen za 
kaznivo dejanje 
na nepogojno 
zaporno kazen, 
daljšo od treh 
mesecev; 
 ostane brez 
zadostnih sredstev 
za preživljanje in 
mu preživljanje za 
čas prebivanja v 
Republiki Sloveniji 
ni kako drugače 
zagotovljeno 
(ZTuj-2 – UPB1, 

61. čl.). 
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V25a. Ali v vaši državi članici obstajajo dokazi o učinkovitosti ukrepov za nadzor, odkrivanje in 

preprečevanje zlorab, in kakšni so s tem povezani problemi/izzivi (pomanjkanje instrumentov, 

navzkrižna analiza, dostop do podatkov, itd.)? 

Učinkovitost nadzora je težko verodostojno meriti. Na področju migracijske politike je nadzor omejen 

na pooblastila in delovna področja posameznega nadzorstvenega organa. Za izboljšanje nadzorstvene 

funkcije bi bilo potrebno oblikovati sistem samodejnega ugotavljanja suma zlorab oziroma 

avtomatiziranega preverjanja z integracijo različnih informacijskih sistemov v enoten informacijski 

sistem na področju migracij. Organom, ki izvajajo naloge na področju migracijske politike in predvsem 

nadzorstvenim organom s tega področja bi bilo treba omogočiti dostop do vseh ustreznih baz podatkov. 

Za učinkovit nadzor je treba nadaljevati s prizadevanji za čim boljše medsebojno sodelovanje pristojnih 

organov.11 

V25b. Če da, prosimo navedite, na katere poslovne osebe se nanašajo dokazi (investitorji, 

podjetniki, druge poslovne osebe), in prosimo povzemite glavne ugotovitve ter v aneksu k vašemu 

državnemu poročilu navedite vir. 

Del 3: Evalvacija politik za vstop državljanov tretjih držav za namene 

gospodarstva, izzivi in prepreke  

Ta del analizira vpliv politik za sprejem priseljenskih investitorjev (Del 3.1), priseljenskih 

podjetnikov (del 3.2) in drugih poslovnih oseb (del 3.3) na gospodarstvo / družbo držav članic. 

Posebni poudarek spodnjih vprašanj je na stopnji evalvacije teh politik (programov ali shem) in 

doseženih rezultatov.  

Del 3.1: Priseljenski investitorji (največ 1.5 strani) 

V26a. Ali so bile v vaši državi članici narejene kakšne evalvacije ali študije o učinkovitosti državnih 

politik za privabljanje priseljenskih investitorjev? 

Da:  - Revizijsko poročilo - Učinkovitosti spodbujanja tujih neposrednih investicij (2013); 

       - študija Uspešnost programa spodbujanja začetnih tujih neposrednih investicij v Sloveniji 

(2012) 

 

V26b. Če da, prosimo povzemite glavne ugotovitve in v aneks k nacionalnemu poročilu vključite 

vire za evalvacijo oziroma študijo.  

Če ne, prosimo navedite kakršnekoli druge dokaze/kazalce, ki so v zvezi s tem na voljo v vaši 

državi članici (poročanje medijev, medijske debate, ekspertne ocene, itd.). 

                                       

11 Informacija Policije z dne 8. 1. 2015. 

Zakon o tujcih ne ločuje tujcev po omenjenih kategorijah, temveč so pod kategorijo tujcev 

vključene vse omenjene kategorije.  

Povzetek ugotovitev Revizijskega poročila - Učinkovitost spodbujanja tujih neposrednih 
investicij (2013) 

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti spodbujanja vhodnih tujih neposrednih investicij v 
Republiki Sloveniji v obdobju od 1. 1. 2010 do 20. 12. 2012. Preverili so, ali ima Republika 
Slovenija jasno določeno strategijo in cilje spodbujanja tujih neposrednih investicij, kako so 
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razdeljene naloge in odgovornosti za spodbujanje tujih neposrednih investicij ter ali se ukrepi za 
spodbujanje izvajajo in ali so učinkoviti. Revidiranca sta bila Ministrstvo za gospodarstvo (v 
nadaljevanju: ministrstvo), ki se je z 10. 2. 2012 preoblikovalo v Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, in Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v 
nadaljevanju: agencija), katere naloge od 2. 1. 2013 izvaja Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). 

Iz razvojnih dokumentov države izhaja, da Republika Slovenija spodbuja tuje neposredne 
investicije, oblikovane so usmeritve glede načina spodbujanja in vrste investicij, ki jih spodbuja. V 
letu 2011, ko je obseg tujih neposrednih investicij glede na bruto domači proizvod znašal 30,6 
odstotka, je Vlada Republike Slovenije določila cilj povečati obseg tujih neposrednih investicij, in 

sicer na 37 odstotkov glede na bruto domači proizvod do leta 2014. Določeni pa niso bili drugi 

merljivi cilji, ki bi se nanašali na kakovost tujih neposrednih investicij, ki bi jih bilo treba 
spodbujati, zaradi česar je računsko sodišče ocenilo, da cilji države na področju spodbujanja tujih 
neposrednih investicij niso dovolj jasno opredeljeni. Zakon o spodbujanju tujih neposrednih 
investicij in internacionalizacije podjetij kot ukrepe za spodbujanje tujih neposrednih investicij 
določa brezplačno ponudbo informacijskih in svetovalnih storitev tujim investitorjem, trženje in 
promocijo Slovenije in njenih regij kot lokacije za tuje investicije, analiziranje konkurenčnega 

položaja Slovenije kot lokacije za tuje investicije ter predlaganje sistemskih ukrepov za izboljšanje 
in dodeljevanje finančnih spodbud podjetjem. 

Za izvajanje ukrepov sta ministrstvo in agencija od leta 2010 do 2012 porabila 36,2 milijona evrov. 
Najpomembnejši ukrep glede na obseg finančnih sredstev je bil dodeljevanje finančnih spodbud, za 
kar je bilo namenjenih približno 94,5 odstotka sredstev. Ukrepi so se od leta 2010 izvajali, ne da bi 
bil sprejet petletni program izvajanja ukrepov. Večino ukrepov je izvajala agencija, ministrstvo je 

dodeljevalo le neposredne finančne spodbude podjetjem za večje investicijske projekte. 

Računsko sodišče je ugotovilo, da dodeljevanje finančnih spodbud za tuje neposredne investicije ni 
bilo pogojeno z izkazovanjem vsebin, ki bi te projekte pomembno razlikovale od projektov 
''slovenskih'' podjetij, kar bi upravičilo dodelitev spodbud tujim investitorjem. Pri ocenjevanju vlog 
in spremljanju izvajanja projektov ministrstvo in agencija namreč nista dala poudarka zagotoviti 
prispevka tujega investitorja v obliki neposrednega pritoka kapitala, znanja in tehnologije. Eden od 
pogojev je bil, da je imel tuji investitor neposredno le 10-odstotni delež v gospodarski družbi, ki je 

prejemnik spodbude. 

Prejemnikom sredstev ni bilo treba izkazati neposrednega priliva kapitala iz tujine. Potrebna tudi ni 
bila prisotnost tujega investitorja pri projektu in zadostovale so splošne navedbe investitorja o 
načrtovanem prenosu znanja in tehnologij ter sinergijskih učinkih. 

V zvezi z informiranjem in svetovanjem je računsko sodišče ugotovilo, da je bil sistem informiranja 
tujih investitorjev tak, da je investitor lahko hitro pridobil osnovne informacije. Pri podrobnejših 
povpraševanjih je bila odzivnost agencije daljša, še posebno, če je odgovor zahteval tudi 

sodelovanje drugih institucij in se je nanašal na zadeve, ki niso bile dokončno urejene. 

Na področju promocije je agencija s promocijskimi aktivnostmi posredovala predvsem informacije o 
podjetniškem okolju in o možnostih pridobitve finančnih spodbud, v manjšem obsegu pa 
informacije o konkretnih investicijskih priložnostih. Način sodelovanja agencije z nacionalnimi 
predstavniki ob njihovih obiskih v tujini ali tistimi, ki že delujejo v tujini, ni bil določen. 

V okviru ukrepa analiziranja konkurenčnega položaja Slovenije kot lokacije za tuje neposredne 

investicije je agencija predvsem pridobivala in posredovala podatke drugih institucij in sodelovala 
pri pripravi informacij, če je bila pozvana, da jih pripravi. V svojih poročilih ni predstavljala razmer 
v državi glede tujih neposrednih investicij.  

Računsko sodišče je ugotovilo, da je spodbujanje vhodnih tujih investicij v obdobju, na katero se 
nanaša revizija, obsegalo predvsem izvajanje zakonsko določenih ukrepov. Drugi ukrepi, ki imajo 
po mnenju tujih investitorjev večji vpliv na privlačnost države za tuje neposredne investicije, to so 

predvsem ukrepi, s katerimi država vpliva na izboljšanje poslovnega okolja, niso bili povezani v 

politiko spodbujanja tujih neposrednih investicij. 

Za oblikovanje politike spodbujanja tujih neposrednih investicij je bila pristojnost dodeljena 
ministrstvu, vendar pa je računsko sodišče ugotovilo, da ni bilo jasno določeno, v kakšnem obsegu 
je ministrstvo odgovorno tudi za koordiniranje ukrepov politik drugih ministrstev, ki vplivajo na tuje 
neposredne investicije. Ministrstvo je v letu 2012 izvedlo nekaj aktivnosti, da bi se izboljšala 
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V27a. Ali so kakšne evalvacije oziroma študije v vaši državi članici upoštevale učinek državnih 

politik za privabljanje priseljenskih investitorjev na rast nacionalnega gospodarstva in/ali na 

konkurenčnost glede na druga večja gospodarstva, in ali so bili izdelani kakšni specifični kazalci? 

Ne, opravljene pa so bile določene analize stanja in učinkov TNI (npr. Poročilo o razvoju UMAR 

2014). 

V27b. Če da, prosimo povzemite glavne ugotovitve in v aneks k vašemu nacionalnemu poročilu 

vključite navedbe virov za evalvacijo oziroma študijo. 

Če ne, prosimo navedite kakršnekoli druge dokaze/kazalce, ki so v zvezi s tem na voljo v vaši 

državi članici (medijsko poročanje, medijske debate, ekspertne ocene, itd.). 

koordinacija. 

Računsko sodišče je izreklo mnenje, da ministrstvo večino obdobja, na katero se nanaša revizija, ni 
spodbujalo tujih neposrednih investicij na učinkovit način in da bi agencija lahko bolj učinkovito 

izvajala ukrepe spodbujanja tujih neposrednih investicij, ki jih določa zakon. 

Računsko sodišče je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javni agenciji Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma podalo vrsto 
priporočil, ki se nanašajo tako na pripravo usmeritev in oblikovanje ciljev države na področju 
spodbujanja tujih neposrednih investicij ter na pripravo dolgoročnega programa spodbujanja tujih 
neposrednih investicij, kot tudi na posamezne ukrepe spodbujanja tujih neposrednih investicij, ki 
jih določa zakon. 

 

Povzetek študije Uspešnost programa spodbujanja začetnih tujih neposrednih investicij 
v Sloveniji ( Burger, Anže, Andreja Jaklič in Matija Rojec, 2012) 

V študiji so podrobno analizirani učinki spodbud, ki jih Slovenija od leta 2000 do 2010 s 
programom dodeljevanja nepovratnih sredstev za začetne investicije preko Javne agencije RS za 
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) namenja tujim neposrednim investicijam (TNI) v Slovenijo. 
V analizi sta uspešnost tega programa in učinki podpore ocenjena na dva načina: najprej je s 

pomočjo zaključnih računov analizirana uspešnost podjetij s tujim kapitalom (PTK), ki so v 
omenjenem razdobju dobila nepovratna sredstva za spodbujanje TNI, v nadaljevanju pa so na 
osnovi pol strukturiranega vprašalnika analizirani tudi različni kvalitativni vidiki delovanja teh 
podjetij. Rezultati kažejo nadpovprečno uspešno delovanje teh podjetij in dobro izpolnjevanje 
kvalitativnih meril za dodeljevanje sredstev, kar pomeni, da upravičujejo dodelitev sredstev in sam 
izbor projektov. Prejemniki spodbud dobro zasledujejo uresničevanje ciljev na področju 

zaposlenosti in rasti prodaje, manj uspešno pa je spodbujanje ustvarjanja in prelivanja znanja, 
pospeševanje prenosa tehnologije in uvajanje inovacij. 

Po padcu v letu 2009 in povečanjih v letih 2010 ter predvsem 2011 je stanje vhodnih TNI v 

Sloveniji v letu 2012 ostalo praktično nespremenjeno, stanje izhodnih TNI pa se je že tretje leto 
zapored zmanjšalo. Stanje vhodnih TNI se je v letu 2012 povečalo za 0,8  % in doseglo najvišjo 
raven do zdaj. Stanje izhodnih TNI pa se je zmanjšalo kar za 7,4  % in je bilo za 11,5  % nižje kot 
v rekordnem letu 2009. Spremembe stanj potrjujejo tudi podatki o tokovih TNI v letu 2012. Po 
precej visokih prilivih vhodnih TNI leta 2011 (717,7 mio. EUR) so bili ti v letu 2012 negativni (–
46,3 mio. EUR). Pri izhodnih TNI so bili leta 2012 doseženi prilivi v višini 21,0 mio. EUR, kar 

pomeni dezinvestiranje slovenskih investitorjev v tujini. Leta 2012 je tako Slovenija imela neto 
priliv TNI v višini 165,7 mio. EUR, vendar ne zaradi tujega investiranja v Slovenijo, temveč zaradi 
umikanja naših investitorjev iz tujine. Če spremembo stanja TNI razdelimo na tisto, ki izhaja iz 
spremembe lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov, ter na spremembe neto terjatev 
oziroma obveznosti iz medsebojnega kreditiranja kapitalsko povezanih podjetij, vidimo, da je bilo 

skromno povečanje stanja pri vhodnih TNI posledica povečanja neto terjatev tujih matičnih podjetij 
do njihovih slovenskih podružnic (za 16,4 mio. EUR), stanje lastniškega kapitala pa se je nekoliko 

zmanjšalo (za 7,5  mio.  EUR). Pri izhodnih TNI pa so slovenski investitorji zmanjšali tako svoj 
lastniški kapital (za 184,8  mio. EUR) kot tudi neto terjatve do svojih tujih podružnic (za 261,0 mio. 
EUR). Delež vhodnih TNI glede na BDP je v letu 2012 dosegel do zdaj najvišjo raven, kar 
pa je bolj posledica zmanjšanja BDP kot povečanja stanja vhodnih TNI, še naprej ostaja tudi 
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12 To je operacija, v kateri je lizinška hiša v tuji lasti v Sloveniji prenesla svoja znotrajpodjetniška posojila 

slovenski podružnici neposredno na končne uporabnike teh posojil. Ker se znotrajpodjetniška posojila med 
matičnim podjetjem in njegovimi podružnicami upoštevajo kot prilivi TNI, posojila neodvisnim strankam pa 
ne, je bila posledica te knjigovodske operacije, da je v plačilni bilanci prišlo do odlivov na strani vhodnih TNI 
in prilivov tujih posojil v enakem znesku. 

bistveno nižji kot v veliki večini držav EU. Stanje vhodnih TNI kot delež v BDP se je v obdobju 
2005–2008 precej povečalo (z 21,7 % na 30,4 % BDP). Leta 2009 se je relativni obseg TNI 
zmanjšal na 30,0 %, v letih od 2010 do 2012 pa postopno povečeval in leta 2012 dosegel do 

zdaj najvišjo raven 33,2 %. Delež vhodnih TNI glede na BDP se je v Sloveniji po letu 2007 
povečal bolj kot v EU (pri nas za 5 o. t., v EU-27 s 44,4 % na 46,6 % BDP), kar je bilo predvsem 
posledica večjega nominalnega znižanja BDP v Sloveniji kot v EU. Slovenija sicer ostaja med 
državami EU z najnižjim stanjem vhodnih TNI v primerjavi z BDP; nižji delež od Slovenije imajo le 
Grčija, Italija in Nemčija. Tokovi TNI v letu 2013 kažejo na ponovno precejšnje poslabšanje na 
strani vhodnih TNI in šibko dodatno investiranje v tujini, ob tem pa lastniški tokovi kažejo precej 
boljšo sliko. V letu 2013 je bilo na strani vhodnih TNI za kar 491,3 mio. EUR odlivov. Čeprav so ti 

skoraj v celoti posledica ene same knjigovodske plačilnobilančno nevtralne operacije12, ostaja 

dejstvo, da so tudi brez tega prilivi TNI v letu 2013 izredno skromni. Kljub zelo negativnim 
tokovom vhodnih TNI se zdi, da povečanje lastniškega kapitala tujih investitorjev vendarle kaže na 
zaupanje tujih matičnih podjetij v slovenske podružnice. Podobno sliko kažejo tudi izsledki anket 
med tujimi podružnicami v Sloveniji. Čeprav je v anketi za leto 2013 tujih podružnic, ki za tekoče 
leto napovedujejo povečanje prodaje (54,4 %) in zaposlenosti (30,5 %), manj kot v preteklih treh 
letih, pa je precej več tistih podružnic, ki napovedujejo širitev, namreč kar 43,2 % (leta 2011 34,8 

% in leta 2012 34,6 %). Pri tem je spodbudno, da nadpovprečno pogosto širitev svoje dejavnosti v 
Sloveniji napovedujejo proizvodna in pretežno v izvoz usmerjena podjetja s tujim kapitalom, 
vendar pa ne tudi velika in srednje velika podjetja s tujim kapitalom.  (Vir: Poročilo o razvoju, maj 
2014, UMAR, str. 126). 

 

Slika: Stanje vhodnih TNI v primerjavi z BDP v državah EU-27 v letih 2005 in 2012 
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Vir: Poročilo o razvoju, maj 2014, UMAR  

 

Kljub nizkemu deležu TNI v BDP v primerjavi z drugimi evropskimi državami, pa igrajo TNI veliko 
vlogo v slovenskem gospodarstvu. Podjetja s TNI so konec leta 2012 predstavljala 4,5 % 
celotne populacije slovenskih podjetij, kar je nekaj manj kot v letu 2011 (4,7 %). Kljub majhnemu 
deležu podjetij s TNI so le-ta zelo pomembna za slovenski podjetniški sektor. Konec leta 2012 so 
imela 19,8 % kapitala, 23,2 % sredstev in 21,7 % zaposlenih celotnega podjetniškega prostora. S 
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V28a. Ali so kakšne evalvacije oziroma študije v vaši državi članici upoštevale učinek državnih 

politik za privabljanje priseljenskih investitorjev na druga socialna področja (zaposlovanje, dostop 

do stanovanj, diskriminacija, itd.) in ali so bili izdelani kakšni specifični kazalci? 

Ne. 

V28b. Če da, prosimo povzemite glavne ugotovitve in v aneks k vašemu nacionalnemu poročilu 

vključite navedbe virov za evalvacijo oziroma študijo.  

Če ne, prosimo navedite kakršnekoli dokaze/kazalce, ki so v zvezi s tem na voljo v vaši državi 

članici (medijsko poročanje, medijske debate, ekspertne ocene, itd.). 

V29. Kakšni so dokazi (politični dokumenti, politični diskurz, medijsko poročanje, NVO kampanje, pravni 

primeri itd.), da se priseljenske investitorje v vaši državi članici dojema kot tiste, ki zlorabljajo državno 

migracijsko zakonodajo? 

Del 3.2: Priseljenski podjetniki (največ 1.5 strani) 

V30a. Ali so se kakšne evalvacije oziroma študije v vaši državi članici ukvarjale z učinkovitostjo 

državnih politik za privabljanje priseljenskih podjetnikov? 

Ne. 

V30b Če da, prosimo povzemite glavne ugotovitve in v aneks k nacionalnemu poročilu vključite vire 

za evalvacijo ali študijo.  

Če ne, prosimo navedite tudi kakršnekoli druge dokaze/kazalce, ki so na voljo v vaši državi članici; 

navedite tudi primere dobre prakse s tem v zvezi. 

V31a. Ali so kakšne evalvacije ali študije v vaši državi članici upoštevale učinke državne politike za 

privabljanje priseljenskih podjetnikov na rast nacionalne ekonomije in/ali na konkurenčnost glede 

na večje ekonomije, in ali so bili izdelani kakšni specifični kazalci? 

Pri tem vprašanju prosimo upoštevajte tudi prispevek priseljenskih podjetnikov, ki so že navzoči na 

ozemlju vaše države članice. 

Ne. 

V31b. Če da, prosimo povzemite glavne ugotovitve in v aneks k nacionalnemu poročilu vključite 

navedbo vira za evalvacijo ali študijo.  

                                       
13 Banka Slovenije (2013); Informacija o stanju TNI.  

tem kapitalom in zaposlenimi so ustvarila 28,2 % vseh čistih prihodkov od prodaje in 25,4 % vsega 
dobička iz poslovanja, ter imela tudi 21,1 % celotne izgube iz poslovanja. Najbolj so izstopala 
pri blagovni menjavi s tujino, kjer je bilo doseženega 40,0 % izvoza in 43,1 % uvoza 

slovenskega podjetniškega sektorja.13 

/ 

/ 

/ 
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Če ne, prosimo navedite tudi kakršnekoli druge dokaze/kazalce, ki so na voljo v vaši državi članici; 

navedite tudi primere dobre prakse. 

V32a. Ali so kakšne evalvacije oziroma študije v vaši državi članici upoštevale učinek državnih 

politik za privabljanje priseljenskih podjetnikov na druga socialna področja (zaposlovanje, socialna 

varnost, diskriminacija, itd.) in ali so bili izdelani specifični kazalci? 

Ne. 

V32b. Če da, prosimo povzemite glavne ugotovitve in v aneksu k nacionalnemu poročilu navedite 

vire za evalvacijo ali študijo.  

Če ne, prosimo navedite kakršnekoli druge dokaze/kazalce, ki so s tem v zvezi na voljo v vaši 

državi članici (medijsko poročanje, medijske debate, ekspertne ocene, itd.). 

V33. Kakšni so dokazi (politični dokumenti, politični diskurz, medijsko poročanje, NVO kampanje, pravni 

primeri, itd.) da se priseljenski podjetniki dojemajo kot tisti, ki zlorabljajo migracijsko zakonodajo v vaši 

državi članici? 

/ 

/ 

Inšpektorat RS za delo v svojih letnih poročilih beleži tudi število ugotovljenih kršitev zakonodaje v 
zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev. Število ugotovljenih kršitev na tem področju se sicer iz leta 
v leto zmanjšuje, vsako leto pa je med njimi tudi nekaj primerov, ko imajo tujci pridobljena 

delovna dovoljenja za zastopnike ali prokuriste družb, nato pa delo opravljajo kot delavci v pekarni, 
proizvodnji ali na gradbišču z namenom izogibanja določenim kvotam za izdajo delovnih dovoljenj 
za določene vrste poklicev (IRSD 2010: 130). Kvota delovnih dovoljenj je namenjena tujcem, ki 
nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po zaključku sezonskega dela 
zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev. Ker se v takšno kvoto ne vštevajo delovna dovoljenja 
za zastopnike, je v zvezi s kršitvami, ko delavci opravljajo delo v nasprotju z delom iz delovnega 
dovoljenja, opaziti največ kršitev, ko gre za prokuriste družb, ki nato opravljajo delo v proizvodnji, 

na gradbišču in podobno. Zaradi precej množičnih tovrstnih kršitev je vlada RS leta 2009 in 2010 
to področje začasno uredila z Uredbo o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev. Z 
omenjeno uredbo ni bila dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike družb in podružnic 

gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov s sedežem v Republiki Sloveniji, tujcem s 
prebivališčem na območju Republike Kosova, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki 
Sloveniji, razen za zastopanje srednjih in velikih gospodarskih družb oziroma podružnic srednjih in 
velikih gospodarskih družb. Vlada RS je z isto uredbo omejila tudi izdajo dovoljenj za zaposlitev za 

zaposlovanje brez kontrole trga dela večinskih lastnikov gospodarskih družb, tujcem s 
prebivališčem na območju Republike Kosova, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki 
Sloveniji, razen večinskim lastnikom srednjih in velikih gospodarskih družb. Prav tako ni bila 
dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike podružnic gospodarskih družb s sedežem v tretjih 
državah, tujcem s prebivališčem na območju Republike Kosova, ki nimajo dovoljenja za prebivanje 
v Republiki Sloveniji (IRSD 2009: 120–121). Z Uredbo o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in 

dela tujcev je vlada uspela v zelo kratkem času občutno zmanjšati število zlorab delovnih 
dovoljenj, ki so jih tujci s prebivališčem na območju Kosova pridobili kot zastopniki mikro in 
majhnih gospodarskih družb (MDDSZ 2009: 3). Kljub temu da v zadnjem letnem poročilu IRSD 
(2013) zlorabe v zvezi s tujimi zastopniki podjetij niso izpostavljene, je v tem poročilu med 
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Del 3.3: Druge poslovne osebe (največ 1.5 strani) 

V34a. Ali so kakšne evalvacije oziroma študije v vaši državi članici upoštevale učinke državne 

politike za privabljanje drugih poslovnih oseb? 

Ne. 

V34b Če da, prosimo povzemite glavne ugotovitve in v aneksu k nacionalnemu poročilu vključite 

navedbo vira za evalvacijo oziroma študijo.  

Če ne, prosimo navedite kakršnekoli druge dokaze/kazalce, ki so na voljo v vaši državi članici in 

navedite primere dobre prakse s tem v zvezi. 

V35a. Ali so kakšne evalvacije oziroma študije v vaši državi članici upoštevale učinke državnih 

politik za privabljanje drugih poslovnih oseb na rast nacionalne ekonomije in/ali na konkurenčnost 

glede na druge večje ekonomije, in ali so bili izdelani kakšni specifični kazalci? 

     Ne. 

V35b. Če da, prosimo povzemite glavne ugotovitve in v aneksu k nacionalnemu poročilu vključite 

navedbo vira za evalvacijo oziroma študijo.  

Če ne, prosimo navedite kakršnekoli druge dokaze/kazalce, ki so na voljo v vaši državi članici, in 

navedite primere dobre prakse s tem v zvezi. 

V36. Ali obstajajo kakšni dokazi za vpliv drugih poslovnih oseb na povečan obseg trgovine, 

povečano mobilnost, povečano vidnost, itd. v vaši državi članici? EMM NKPji naj prosimo 

informacije potrdijo z kakršnimikoli razpoložljivimi podatki oziroma viri. 

 

V37.Kakšni so dokazi (politični dokumenti, politični diskurz, medijsko poročanje, NVO kampanje, pravni 

primeri, itd.) da se druge poslovne osebe dojemajo kot tiste, ki zlorabljajo migracijsko zakonodajo v 

vaši državi članici? 

                                       

14 Informacija Policije z dne 8. 1. 2015. 

predloge za spremembo zakonodaje vseeno vključen tudi predlog za spremembo Zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev in sicer tako, da se ustrezno spremeni četrti odstavek 6. člena tega 
zakona, tako da ne bo mogoče zlorabiti instituta zastopnika (IRSD 2013, 70). 

 
Policija ugotavlja masovne zlorabe dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve in dela za nedovoljeno 
prebivanje v drugih državah članicah EU.14  
 

/ 

/ 

/ 
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Del 3.4: Izzivi in ovire za sprejem državljanov tretjih držav iz poslovnih 

razlogov (največ 1.5 strani) 

Ta del analizira obstoječe izzive in ovire za zasnovo in implementacijo specifičnih politik za 
privabljanje priseljenskih investitorjev, priseljenskih podjetnikov ter drugih poslovnih oseb, hkrati 

pa tudi izzive in ovire, o katerih poroča poslovna skupnost. EMM NKPji naj prosimo navedejo 
kakršnekoli ovire za njihov sprejem (kriteriji primernosti, investicijski načrt, poslovni načrt, 

pridobitev vize, itd.), kakor tudi na drugih področjih na makroravni (politika vizumov, 
izobraževanje, trgovina, itd.). 

EMM NKPji naj prosimo predstavijo ugotovitve in analize kakršnihkoli obstoječih študij /evalvacij 

oziroma drugače zbrane dokaze, hkrati pa naj v ustrezne tabele aneksa 1 vnesejo vse razpoložljive 

statistične podatke. 

V38. Kateri so glavni izzivi, povezani s sprejemom priseljenskih investitorjev, priseljenskih 

podjetnikov in drugih poslovnih oseb v vaši državi članici? 

Kategorije 

drugih 

poslovnih 

oseb  

Izzivi za nacionalne interesne skupine, povezani 

z zasnovo in implementacijo politik za druge 

poslovne osebe.  

Po možnosti naj bodo vključene študije (s pravilno 

navedenimi viri). 

Izzivi za prosilca tako v sprejemni 

(predprihodni) kot v bivalni fazi (npr. 

zahtevana documentacija, čakalna doba, 

omejitve, itd.)  

Po možnosti naj bodo vključeni mnenja 

poslovne skupnosti in priseljenske skupnosti 

ter študije (s pravilno navedenimi viri). 

Priseljenski 

investitorji 

Poleg zakonskih podlag določiti je nujno še 

kriterije za prioritetno obravnavo investicijskih 

projektov in poslovnih načrtov v različnih 

sektorjih slovenskega gospodarstva. Na osnovi 

tega se olajša pridobivanje poslovnih viz za 

državljane tretjih držav, kar bi omogočilo priliv 

tujega kapitala v slovensko gospodarstvo. 

Bistvena pri presoji ustreznosti investicijskega 

projekta je kapitalska ustreznost projekta. Pri 

obravnavi potencialnih investitorjev pri izdaji 

poslovnih viz je bistvena gospodarska 

upravičenost oziroma aspekt gospodarske rasti 

ter zmanjševanja brezposelnosti v naši državi. 

Vsi postopki bi morali biti za poslovne iskalce 

maksimalno skrajšani, kar bi zelo pripomoglo k 

odpravi ene od temeljnih pripomb tujih 

neposrednih investitorjev v analizah, ki jih že 

leta pripravlja agencija SPIRIT Slovenija.15 

/ 

Priseljenski 

podjetniki 

Ocena je, da bi bilo treba proces izboljševanja 
poslovnega okolja še pospešiti, pri tem pa 

/ 

                                       

15 Mnenje javne agencije SPIRIT Slovenija. 

/ 
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postaviti dodatne prioritete. To predvideva tudi 
Nacionalni reformni program 2014 - 2015, ki 
navaja, da bo v »nadaljevanju posebna 

pozornost namenjena najbolj perečim ukrepom, 
izbranih in uresničenih bo 50-100 (kot npr. 
znižanje dni za izdajo gradbenega dovoljenja ali 
poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje 
dejavnosti in poklicev).« (Informacija o stanju 
TNI, str. 13) 

Poslovni 

obiskovalci z 

namenom 

ustanavljanja 

podjetij (BVEP) 

/ / 

Premeščenci 

znotraj 

podjetja (ICT) 

/ / 

Prodajalci (BS) / / 

Neodvisni 

profesionalci 

(IP)  

/ / 

Ponudniki 

pogodbenih 

storitev (CSS) 

/ / 

Diplomirani 

pripravniki 

(GT) 

/ / 

Drugi (prosimo 

opišite) 

/ / 

Del A4: Dobre prakse in osvojene lekcije (največ 2 strani) 

To sintezno poročilo bo osvetlilo vse dobre prakse držav članic, ki so uspešno pritegnile in olajšale 

prihod priseljenskih investitorjev, priseljenskih podjetnikov in drugih poslovnih oseb. Ta del bo tudi 

obravnaval obseg, v katerem so te prakse pospešile (pozitiven) prispevek državljanov tretjih držav 

k državni ekonomiji in verjetnost, da bodo podprte in ponovljene v drugih državah članicah, kakor 

tudi obseg njihovega prispevka k ustvarjanju nadzorovalnih mehanizmov za odkrivanje zlorab teh 

migracijskih poti. 

Ta del bo vseboval tudi lekcije, pridobljene iz praktične implementacije specifičnih politik, 

programov ali shem za ciljne kategorije državljanov tretjih držav: pridobljene lekcije se lahko 

nanašajo tudi na ocene pričakovanih in/ali nenamernih (pozitivnih in negativnih) posledic 

specifičnih politik, programov ali shem (npr. tako imenovani investitorski program je olajšal 

sprejem premožnih državljanov tretjih držav da bi prispevali h krepitvi nacionalnega gospodarstva 

v nepremičninskem sektorju. Posledično so sprejeti državljani tretjih držav investirali svoj denar, 

vendar številne nepremičnine zaradi prenapihnjenih tržnih cen ostajajo prazne). 

Če obstajajo kakšni specifični primeri dobrih praks, ki jih želite navesti, uporabite spodnji okvir. 
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Del 5: Zaključki (največ 2 strani) 

To sintezno poročilo bo podalo glavne ugotovitve in opažanja študije ter predstavilo zaključke, ki 

bodo koristni za oblikovalce politike na nacionalni in EU ravni; izpostavilo bo tudi politične smernice 

za prihodnja dejanja. 

Konkretni zaključki držav članic naj bodo v izogib podvajanju dela vključeni v podatkovno polo na 

vrhu. 

Politike Republike Slovenije s področja privabljanja tujih neposrednih investicij (oz. tujih 

investitorjev) in tujih podjetnikov se ne usmerjajo specifično na državljane tretjih držav. Področni 

zakon o spodbujanju tujih investicij ima kljub priznavanju pomembnosti tovrstnih investicij le zelo 

splošne določbe in usmeritve. Tako Slovenija nima izdelanih konkretnih, neposrednih ukrepov za 

privabljanje tujih investitorjev in podjetnikov, kot so npr. davčne olajšave ali usmerjanje v 

določene gospodarske panoge ter izvorna ali ciljna geografska območja. Država tudi nima posebej 

oblikovane politike in ne vodi evidenc o drugih poslovnih obiskovalcih.  

 

Obstoječe politike, programi, strategije in akcijski načrti za področje tujih neposrednih investicij ter 

tujih podjetnikov v Sloveniji imajo večinoma zelo splošne usmeritve in se ne pripravljajo redno. 

Stopnja izvajanja politik oziroma uresničevanja smernic dokumentov s tega področja je v dobršni 

meri odvisna od proračunskih sredstev, vendar bi se do določene mere učinkovitost lahko izboljšalo 

z okrepitvijo  sodelovanja in s sprejetjem skupne strategije delovanja pristojnih ministrstev in z 

njimi povezanih institucij (zlasti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in z njim povezane 

agencije SPIRIT Slovenija, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za finance). Med področnimi dokumenti trenutno velja 

le Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020, medtem ko so trije drugi še vedno 

v fazi osnutka oziroma priprave.   

 

Splošni cilji slovenske politike spodbujanja tujih investicij so osredotočeni na trženje in promocijo 

Slovenije kot lokacije za investicije ter na informiranje in svetovalne storitve za potencialne tuje 

investitorje. Ne ukvarjajo pa se z ustvarjanjem privlačnih in fleksibilnih pogojev za bivanje tujih 

investitorjev v Sloveniji oz. pogojev za njihovo enostavnejše prehajanje slovenske meje zaradi 

potreb mednarodnega poslovanja in usklajevanja družinskega življenja. Slovenska politika 

spodbujanja tujih investicij poleg neopredeljenih geografskih usmeritev tudi nima opredeljenih 

prioritetnih gospodarskih panog – le v Strategiji razvoja Slovenije iz leta 2005 je bilo splošno 

opredeljeno, da naj bi se tuje neposredne investicije usmerjale »v visoko in srednje visoko 

tehnologijo in takšne, ki prinašajo kakovostna delovna mesta«. Podobno velja tudi glede 

pričakovanih vplivov tovrstnih investicij na slovensko ekonomsko-socialno okolje, kjer ravno tako 

zasledimo samo posredne omembe – kot je denimo v Uredbi o finančnih spodbudah za tuje 

neposredne investicije iz leta 2014.  

 

Na splošno lahko ocenimo, da cilji Slovenije pri spodbujanju tujih neposrednih investicij niso dovolj 

jasno opredeljeni, prav tako ne vloge oz. zadolžitve posameznih nacionalnih akterjev/institucij in 

sodelovanje med njimi. Preko različnih strateških dokumentov in programov se izkazuje večji 

poudarek na spodbujanju močnejše slovenske gospodarske prisotnosti v tujini, kot pa obratno - na 

privabljanju tujih investitorjev in podjetij v Slovenijo. Slabo dorečena in medresorsko neusklajena 

politika za področje tujih investicij se tako izkazuje tudi v zelo nizkem deležu tovrstnih investicij v 

bruto družbenem proizvodu, ki sodi med najnižje med državami članicami EU.  

/ 
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Podobno, kot za tuje investitorje, velja tudi na področju privabljanja tujih podjetnikov, da Slovenija 

nima specifičnih geografskih usmeritev tako glede izvornih držav kot prioritetnih regij v državi. 

Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, oziroma nanj vezane institucije skrbijo za to področje z 

»mehkimi ukrepi«, ki so v veliki meri informativne narave. Kot glavni specifični ukrep politike za 

spodbujanje podjetništva priseljencev oziroma za privabljanje priseljenskih podjetnikov pa lahko 

pojmujemo posebne pogoje/ugodnosti za zaposlitev tujih večinskih lastnikov družb v Sloveniji, saj 

se za njih ne preverjata trg dela ter predhodno 6-mesečno poslovanje investitorja. Določeni 

posebni pogoji pa veljajo tudi za področje samozaposlitve tujcev v Sloveniji. 

  

Med kriterije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje za priseljenske podjetnike sodijo ohlapno 

izkazana specializirana znanja in posebne izkušnje, ki so koristne za slovensko gospodarstvo, 

poslovni načrti, omogočanje povečanja poslovnih povezav slovenskega gospodarstva s tujino ali 

uvajanja in uporabe novih tehnologij, poslovnih modelov oz. znanja ali vlaganja kapitala v Sloveniji 

ter določena finančna sredstva. Preko teh se ugotavlja gospodarski interes za Slovenijo na osnovi 

področnega pravilnika.  

 

V Sloveniji so na voljo le parcialne statistike o izdanih različnih vrstah dovoljenj za vstop in 

prebivanje kategorij tujih državljanov, ki so predmet te študije. Zaradi zakonodaje o tujcih, ki ne 

opredeljuje posameznih kategorij tujcev, kot so opredeljene v tej študiji, Slovenija ne zbira statistik 

o številu vloženih prošenj ter izdanih oziroma zavrnjenih dovoljenj za prebivanje tem kategorijam. 

Zbirajo pa se statistike o vloženih prošnjah ter izdanih in zavrnjenih dovoljenjih za prebivanje 

tujcem na podlagi zaposlitve ali dela in na podlagi interesa Republike Slovenije. V teh dveh 

kategorijah so vključena tudi dovoljenja, ki jih Slovenija izda tujim investitorjem oz. podjetnikom. 

Zaradi sprememb področne zakonodaje v letu 2011 so statistike glede izdaje vizumov za 

dolgoročno bivanje za priseljenske investitorje in lastnike referenčne šele za leti 2012 in 2013. 

Kažejo na porast števila izdanih vizumov tipa D za ti dve kategoriji, vseeno pa gre pri tem za zelo 

majhne številke – nekaj deset posameznikov. 

 

Politika privabljanja tujih neposrednih investicij in tujih podjetnikov je zelo kompleksna, zato bi za 

njeno natančnejše preučevanje oziroma izdelavo konkretnejše analize potrebovali poglobljen 

multidimenzionalen pristop v skladu s področji, ki jo sestavljajo. Namen te študije pa je bil zgolj 

pregled oziroma posnetek določenega segmenta te politike – t. j. predstavitev zakonodajne 

ureditve in olajšav za privabljanje tujih investicij v Slovenijo – ki pa nikakor ne odraža celotnega 

stanja na področju privabljanja tujih neposrednih investicij in tujih podjetnikov v Slovenijo. Kljub 

temu na podlagi študije lahko ocenimo, da slovenska zakonodaja in politika privabljanja tujih 

investitorjev in tujih podjetnikov v državo, kljub nekaterim pozitivnim sistemskim izboljšavam, na 

daljši rok ne upoštevata velikih dinamik sodobnega poslovnega okolja in fleksibilnosti njegovih 

akterjev, zaradi česar Slovenija s (pre)togim sistemom izgublja na konkurenčnosti in privlačnosti 

kot lokacija za tuje investicije. V prihodnje bi bilo morebiti dobro, da bi poleg vzpostavljanja 

sistema "one stop shop" oziroma uvajanja t. i. enotnega dovoljenja za tujce (tudi tuje investitorje, 

tuje podjetnike), kar bo v marsičem olajšalo administrativne postopke pridobivanja dovoljenj za 

prebivanje in delo, razmislili tudi o ukrepih, ki bi olajšali vstop potencialnih tujih investitorjev v 

smeri zagotavljanja prijaznejših oblik preverjanja in izdajanja poslovnih vizumov priseljenskim 

investitorjem, priseljenskim podjetnikom in drugim poslovim osebam iz tretjih držav, ki so 

zainteresirani za bivanje in delo v Sloveniji v okviru obstoječe zakonodaje. To ostaja, skupaj z 

jasnejšimi ciljnimi usmeritvami in večjo institucionalno usklajenostjo, eden ključnih izzivov 

slovenske politike privabljanja tujih investitorjev/podjetnikov v Slovenijo. 
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Aneks 1  

Statistični podatki iz držav članic bodo uporabljeni v sinteznem poročilu za kontekstualizacijo statističnih podatkov v spodnjem aneksu. 

Tabela 1: Statistični podatki o priseljenskih investitorjih in priseljenskih podjetnikih 

Kazalci 
2009 2010 2011 2012 2013 

Vir / več  

informacij 

Statistični podatki o priseljenskih investitorjih  

Število prošenj za vizume (državni vizumi vrste D) /16 / 1 19 44 Elektronska 
komunikacija 
s predstavnikom MZZ, 
4. 11. 2014. Podatki 
se nanašajo na skupne 
seštevke tako za tuje 
investitorje kot za tuje 
podjetnike, saj MZZ v 
vizumskih postopkih 
ne ločuje med tema 

dvema kategorijama. 

Število izdanih vizumov (državni vizumi vrste D) / / 0 18 43 (enako kot zgornje 
okence) 

Število zavrnjenih vizumov (državni vizumi vrste D) / / 1 1 1 (enako kot zgornje 
okence) 

Število prošenj za dovoljenje za bivanje (mogoče ocena vstopov) 17 / / / / /  

Število izdanih dovoljenj za bivanje (mogoče ocena vstopov) / / / / /  

Število zavrnjenih /odvzetih dovoljenj za bivanje (mogoče ocena vstopov) / / / / /  

Povprečna starost priseljenskih investitorjev, ki so dobili dovoljenje za bivanje (in državni 

vizum vrste D) 

 

 

/ / 32 41 39 (enako kot zgornje 
okence) 

Statistični podatki o priseljenskih podjetnikih 

Število prošenj za vize (državne vize vrste D) /18 / 1 19 44 Elektronska 

komunikacija 

                                       
16 Znak / pomeni, da MZZ za določeno leto (2009 in 2010) statistike o tovrstnih spremenljivkah še ni zbiralo.     
17 Zakon o tujcih ne opredeljuje posameznih kategorij tujcev, kot so opredeljene v tej študiji (priseljenski investitorji, priseljenski podjetniki in druge poslovne osebe), zato 
Slovenija tudi ne zbira statistik o številu vloženih prošenj ter izdanih in zavrnjenih dovoljenj za prebivanje tem kategorijam. Se pa zbirajo statistike o vloženih prošnjah ter 
izdanih in zavrnjenih dovoljenjih za prebivanje tujcem na podlagi zaposlitve ali dela in na podlagi interesa Republike Slovenije. V teh dveh kategorijah so vjključena tudi 
dovoljenja, ki jih je Slovenija izdala morebitnim tujim investitorjem oz. podjetnikom. Glej dodano tabelo na koncu Aneksa 1. 
18 Znak / pomeni, da MZZ za določeno leto (2009 in 2010) statistike o tovrstnih spremenljivkah še ni zbiralo.     
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s predstavnikom MZZ, 

4. 11. 2014. Podatki 

se nanašajo na skupne 

seštevke tako za tuje 

investitorje kot za tuje 

podjetnike, saj MZZ v 

vizumskih postopkih 

ne ločuje med tema 

dvema kategorijama. 

Število izdanih viz (državne vize vrste D) / / 0 18 43 (enako kot zgornje 

okence) 

Število zavrnjenih viz (državne vize vrste D) / / 1 1 1 (enako kot zgornje 

okence) 

Število prošenj za dovoljenje za bivanje19 / / / / /  

Število izdanih dovoljenj za bivanje (mogoče ocena vstopov) / / / / /  

Število zavrnjenih/odvzetih dovoljenj za bivanje (mogoče ocena vstopov) / / / / /  

Število dovoljenj za bivanje, ki kažejo spremembo statusa v podjetniškega (po možnosti 

navedite, iz katere kategorije – npr. študent, družinski član, upravičenec do mednarodne 

zaščite, itd.) 

 

/ / / / /  

Povprečna starost priseljenskih podjetnikov / / 32 41 39 (enako kot zgornje 

okence) 

Statistični podatki o drugih poslovnih osebah, ki ustrezajo Aneksu 2 (EU Modus 4 kategorije) in drugih poslovnih osebah, priznanih s strain držav članic 

Število državljanov tretjih držav, sprejetih pod EU modusom 4 kategorij oz. ekvivalentnih 

kategorij, navedenih v V22. Če je razpoložljive podatke moč razvrstiti po kategorijah v Aneksu 

2, jih prosimo navedite v posebni preglednici.  

/ / / / /  

Število prošenj za vizo (državne vize vrste D) / / / / / Elektronska 
komunikacija 
s predstavnikom MZZ, 
4. 11. 2014. MZZ ne 

vodi posebnih statistik 
za to vrsto imigrantov. 

Število izdanih viz (državne vize vrste D)       

                                       
19 Zakon o tujcih ne opredeljuje posameznih kategorij tujcev, kot so opredeljene v tej študiji (priseljenski investitorji, priseljenski podjetniki in druge poslovne osebe), zato 
Slovenija tudi ne zbira statistik o številu vloženih prošenj ter izdanih in zavrnjenih dovoljenj za prebivanje tem kategorijam. Se pa zbirajo statistike o vloženih prošnjah ter 
izdanih in zavrnjenih dovoljenjih za prebivanje tujcem na podlagi zaposlitve ali dela in na podlagi interesa Republike Slovenije. V teh dveh kategorijah so vjključena tudi 
dovoljenja, ki jih je Slovenija izdala morebitnim tujim investitorjem oz. podjetnikom. Glej dodano tabelo na koncu Aneksa 1. 
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Število zavrnjenih viz (državne vize vrste D)       

Število prošenj za vizo (Schengenske vize vrste C) / / / / / Elektronska 
komunikacija 
s predstavnikom MZZ, 
4. 11. 2014. MZZ ne 
vodi posebnih statistik 
za to vrsto imigrantov. 

Število izdanih viz (Schengenske vize vrste C) / / / / /  

Število zavrnjenih viz (Schengenske vize vrste C) / / / / /  

 

Tabela 2: navedbe povprečnega časa, potrebnega za vsakega od naslednjih kazalcev  

Spodnja tabela ni namenjena podrobnim oz. točnim statističnim podatkom o povprečnem času trajanja, ampak je predvsem približen prikaz. Če 

razpolagate s konkretnimi statističnimi podatki, jih prosimo navedite posebej. 

 - Prosimo označite z ‘X’ (približen) povprečen čas, potreben za vsak kazalec posebej. 

Povprečna pričakovana dolžina časa (v dnevih) 

X; gre za povprečen čas izdaje vizuma/dovoljenja in sicer v primeru, da je vloga 

popolna. V primeru nepopolne vloge lahko postopek traja dalj časa. 

Nekaj dni 

Od nekaj dni 

do enega 

tedna  

 

Do dveh tednov Do 1 meseca 
Več kot 1 

mesec 

Povprečni pričakovani čas med vložitvijo prošnje za vizum in končno odločitvijo pri 

priseljenskem investitorju (državni vizum vrste D) 
  x20   

Povprečni pričakovani čas med vložitvijo prošnje za vizum in končno odločitvijo pri 

priseljenskih podjetnikih (državni vizum vrste D) 
  x21   

Povprečni pričakovani čas za registracijo poslovne dejavnosti (od vložitve do ustanovitve) 

 
x22     

Če je mogoče spremeniti status: povprečni pričakovani čas za državljane tretjih držav, ki 

so že navzoči v državi članici, za spremembo njihovega statusa v status priseljenskega 

investitorja (iz družinskih ali študijskih razlogov, azil, itd.) 

   x23 

 

 

 

                                       
20 Vir: elektronska komunikacija s predstavnikom Ministrstva za zunanje zadeve, 4. 11. 2014. 
21 Vir: elektronska komunikacija s predstavnikom Ministrstva za zunanje zadeve, 4. 11. 2014. 
22 Vir: Letno poročilo AJPES za leto 2012, 2013: 38; komunikacija s predstavnikom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 6. 1. 2015. 

23 Vir: elektronska komunikacija s predstavnikom Ministrstva za notranje zadeve, 13. 1. 2015. 
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Če je mogoče spremeniti status: povprečni pričakovani čas za državljane tretjih držav, ki 

so že navzoči v državi članici, za spremembo njihovega statusa v status priseljenskega 

podjetnika (iz družinskih ali študijskih razlogov, azil, itd.) 

   x24  

 

Prosimo navedite, če so razpoložljivi statistični podatki o podjetjih, ki so jih ustanovili priseljenski podjetniki in poslovni obiskovalci z namenom 

ustanavljanja podjetij (BVEP): (npr. skupno število podjetij, ki so jih ustanovili državljani tretjih držav; število FTEjev ustvarjenih s strani priseljenskih 

investitorjev in podjetnikov; število preživelih / zaprtih podjetij; delež podjetij po velikosti (delež glede na 1; 2-10, 11-19, 20-49, 50+ zaposlenih). Če je 

mogoče, naj EMM NKPji prosimo navedejo, ali se podatki nanašajo na novo sprejete podjetnike, ali pa vključujejo tudi tiste državljane tretjih držav, ki že 

živijo v njihovi državi članici  

 

  

 

 

 

Prosimo navedite, če so dostopni statistični podatki o ekonomskih učinkih priseljenskih investicij ali podjetij (kot npr. delež priseljenskih investicij v 

celoletnem državnem investicijskem okviru; število FTEjev ustvarjenih/podpiranih kot rezultat investicij državljanov tretjih držav;  

Davčni prispevek priseljenskih podjetnikov in investitorjev k državnemu prihodkovnemu sistemu; povečan obseg ekonomskih povezav / obseg trgovine s 

konkretnimi tretjimi državami kot rezultat imigrantskih podjetnikov in investitorjev). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

24 Vir: elektronska komunikacija s predstavnikom Ministrstva za notranje zadeve, 13. 1. 2015. 

/ 

/ 
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Tabela 3: Število vloženih prošenj ter izdanih in zavrnjenih  dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela in zaradi interesa Republike 

Slovenije v letih 2009–201325 

 

zaposlitev ali delo   interes RS  

št. prošenj izdana dovoljenja  zavrnitev
26

 izdana dovoljenja 

2009 

52.632 49.377 2.090 0 

        

2010 

34.100 33.007 1.453 0 

        

2011 

28.092 26.054 489 0 

        

2012 

23.662 22.446 437 2 

        

2013 

18.717 17.786 602 0 

        

 

 

 

 

                                       
25 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 13. 1.2015. 
26 Podatki o zavrnitvi izdaje dovoljenja za prebivanje zajemajo samo dejansko zavrnjene vloge. 
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Aneks 2  

Tabela 1: Začasno gibanje fizičnih oseb v skladu z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi –  EU “Modus 4” kategorije 

Kategorija Kriteriji Dolžina bivanja 

BVEP: 

Poslovni 

obiskovalci z 

namenom 

ustanavljanja 

podjetij  

 

Fizične osebe 

- ki delajo na višjih položajih in so: 

- odgovorne za ustanovitev podjetja, 

- ne ponujajo oziroma zagotavljajo storitev in se ne ukvarjajo z nobeno  ekonomsko dejavnostjo, razen če je 

povezana z ustanovitvenimi nameni. 

- ne prejemajo plačila iz vira, lociranega znotraj države gostiteljice. 

Do 90 dni znotraj 

kateregakoli 12-

mesečnega obdobja  

ICT: 

‘Premeščenci 

znotraj podjetij 
27 

Fizične osebe, ki: 

- ki so bile zaposlene pri pravni osebi oziroma so bile vsaj eno leto njen partner  

- so začasno premeščene v gostiteljsko podjetje, ki je lahko hčerinska družba, podružnica ali glava podjetja 

pravne osebe na ozemlju druge države 

- sodijo v eno naslednjih kategorij: 

1. Menedžerji: 

Osebe na višjih položajih, ki predvsem vodijo upravljanje pravne osebe gostiteljice, splošni nadzor in vodenje pa 

dobivajo od odbora direktorjev podjetja oz. njegovega ekvivalenta; ta položaj vključuje: 

– Upravljanje pravne osebe gostiteljice oziroma oddelka ali pododdelka pravne osebe gostiteljice 

– Nadzor nad delom drugih nadzornih, strokovnih ali vodstvenih uslužbencev 

– Pooblastilo za priporočanje najema, odpuščanja in za druge kadrovske zadeve;. 

2. Strokovnjaki:  

Osebe, ki delajo znotraj pravne osebe in imajo specializirana znanja, pomembna za dejavnosti, tehnike ali 

vodenje pravne osebe gostiteljice. Pri ocenjevanju tovrstnega znanja se ne upošteva samo znanje, ki je 

Do 3 let 

                                       
27 Definicija kot v Direktivi 2014/66/EU. 
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konkretno povezano s pravno osebo gostiteljico, ampak tudi ali ima oseba visoko raven kvalificiranosti, vključno 

z zadostnimi strokovnimi izkušnjami, povezanimi z vrsto dela ali dejavnostjo, ki zahteva specifična tehnična 

znanja, vključno z možnim članstvom v akreditirani stroki; 

GT: 

Diplomirani 

pripravniki/ 

zaposleni 

pripravniki28 

Fizične osebe z univerzitetno diplomo, ki so v pravno osebo gostiteljico premeščene iz kariernih razlogov, 

oziroma zaradi usposabljanja v poslovnih tehnikah in metodah, in v času premestitve dobivajo plačilo; 

Do 1 leta  

BS: 

Prodajalci 

 

Fizične osebe, ki: 

- so predstavniki dobavitelja storitev ali blaga iz ene države, 

- potrebujejo vstop in začasno bivanje na ozemlju druge države zaradi pogajanj o prodaji storitev ali blaga, ali 

pa zaradi podpisovanja sporazumov o prodaji storitev ali blaga za tega dobavitelja 

- se ne ukvarjajo z direktno prodajo na široko 

- ne prejemajo plačila iz vira, lociranega v državi gostiteljici 

- in niso agenti na provizijo. 

Do 90 dni znotraj 

kateregakoli 

dvanajstmesečnega 

obdobja 

CSS: 

‘Pogodbeni 

dobavitelji 

storitev’  

Fizične osebe: 

- zaposlene pri pravni osebi države, ki sama ni agencija za umestitev in dobavo storitev osebja in tudi ne deluje 

preko take agencije, nima sedeža na ozemlju druge države in je sklenila bona fide pogodbo za dobavo storitev s 

končnim porabnikom v drugi državi, kar zahteva začasno navzočnost njenih zaposlenih v tej državi z namenom 

izpolnitve pogodbenih obveznosti za dobavo storitev. 

- morajo biti angažirane pri dobavi storitev na začasni osnovi kot uslužbenci pravne osebe, ki je pridobila 

servisno pogodbo, katere trajanje ne presega dvanajstih mesecev.  

- morajo biti ponudniki tovrstnih storitev kot uslužbenci pravne osebe, ki te storitve zagotavlja vsaj leto dni pred 

vložitvijo prošnje za vstop v drugo državo.  

- morajo imeti na dan vložitve prošnje za vstop v drugo državo najmanj tri leta strokovnih izkušenj v sektorju 

dejavnosti, ki je predmet pogodbe. 

Kumulativno obdobje ne 

več kot 6 mesecev , 

oziroma, v primeru 

Luksemburga, 25 

tednov v kateremkoli 

dvanajstmesečnem 

obdobju, ali pa za čas 

trajanja pogodbe, kar 

znese manj. 

                                       
28 Direktiva 2014/66/EU. 
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- morajo biti imetniki univerzitetne diplome ali kvalifikacije, ki dokazuje ekvivalentno raven znanja. 

-morajo biti imetniki strokovnih kvalifikacij, kjer je to potrebno za izvajanje dejavnosti v skladu z zakoni, pravili 

in pravnimi zahtevami državi, kjer se izvajajo storitve. 

- ne dobivajo plačila za zagotavljanje storitev na ozemlju druge države, z izjemo plačila s strani pravne osebe, ki 

zaposluje fizično osebo. 

IP: 

‘Neodvisni 

strokovnjaki’ 

Fizične osebe: 

- zaposlene z zagotavljanjem storitev  

-samozaposleni na ozemlju države, ki niso zaposleni na ozemlju druge države.  

- ki so sklenile bona fide pogodbo (drugače kot skozi agencijo za umestitev in ponudbo storitev osebja), da bodo 

zagotavljale storitve končnemu porabniku v drugi državi, kjer morajo biti začasno navzoče, da lahko izpolnijo 

pogodbo za dobavljanje storitev. 

 - morajo biti zaposlene z zagotavljanjem storitev na začasni osnovi kot samozaposlene osebe, živeče v drugi 

državi.  

- so morale pridobiti pogodbo o storitvah za čas, kin e presega dvanajst mesecev. 

- morajo imeti na dan vložitve prošnje za vstop v drugo državo najmanj šest let poklicnih izkušenj v sektorju 

dejavnosti, ki je predmet pogodbe. 

- morajo imeti univerzitetno diplomo ali kvalifikacijo, ki dokazuje ekvivalentno znanje  

- morajo imeti poklicne kvalifikacije, kjer je to zahtevano, da lahko izvajajo dejavnost v skladu z zakoni, pravili 

ali pravnimi zahtevami države, kjer se nudi storitev. 

Kumulativno obdobje ne 

več kot 6 mesecev ali, v 

primeru Luksemburga, 

25 tednov v 

kateremkoli 

dvanajstmesečnem 

obdobju oziroma za čas 

trajanja pogodbe, kar je 

manj. 

 

 


