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INFORMACIJE ZA DELODAJALCE, KI ZAPOSLUJEJO 
RAZSELJENE OSEBE IZ UKRAJINE 

 

 
 
POD KAKŠNIMI POGOJI LAHKO ZAPOSLITE OSEBE, KI SO PRED VOJNO V UKRAJINI PREBEŽALE V 
SLOVENIJO? 
Osebe, ki jim je v Republiki Sloveniji priznana začasna zaščita, mednarodna zaščita (status begunca ali 
status subsidiarne zaščite) ali imajo status prosilca za mednarodno zaščito (pod določenimi pogoji)1, 
se lahko: 

 v Sloveniji zaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani in za zaposlitev ne potrebujejo 
delovnega dovoljenja; 

 prijavijo pri Zavodu RS za zaposlovanje. 
 
 
KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z OSEBAMI, KI IŠČEJO ZAPOSLITEV IN SO PRIJAVLJENE PRI ZAVODU? 
Zavod nudi celovito podporo delodajalcem pri iskanju ustreznih kadrov preko pisarn za delodajalce.  
 
Za posredovanje kandidatk in kandidatov vas vabimo, da stopite v stik z najbližjo pisarno za 
delodajalce: https://www.ess.gov.si/delodajalci/iskanje_delavca/pisarne-za-delodajalce  
 

 

Pisarne za delodajalce so namenjene vam, 
zato si zagotovite: 

 

Z vami se bomo dogovorili za sodelovanje. 
Predhodno razmislite o: 

 
 Pomoč pri objavi prostega delovnega 

mesta. Strokoven izbor usposobljenih in 
motiviranih kandidatov.  

 Zahtevanih kompetencah, lastnostih in 
dodatnih znanjih, ki jih potrebuje kandidatka 
ali kandidat za zaposlitev. 
 

 Organizacijo  zaposlitvenih razgovorov in 
kariernih dogodkov s sodelovanjem naših 
svetovalcev. 

 

 Znanju jezika, ki je nujno potrebno za delo v 
vašem podjetju. Imate morda informacije o 
vašem podjetju in delovnih mestih tudi v 
tujem jeziku? 
 

 Informacije o aktualnih spodbudah za 
zaposlovanje in usposabljanje oseb iz 
Ukrajine. 

 Potrebnih dokazilih, ki so nujno potrebna za 
zaposlitev na delovnem mestu, na primer o 
doseženi izobrazbi. 

 

 Informacije o zakonskih obveznostih 
delodajalca pri zaposlitvi novega 
sodelavca. 

 Dodatni podpori in prilagoditvah, ki jih lahko 
kot delodajalec ponudite osebam, ki prvič 
vstopajo na slovenski trg dela. 

 

 
 

                                                           
1 Prost dostop na trg dela ima tudi prosilec za mednarodno zaščito, čigar istovetnost je nesporno ugotovljena, če je minilo več 
kot devet mesecev od vložitve prošnje za mednarodno zaščito in mu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa 
ter razlog zamude ni na strani prosilca. Izpolnjevanje navedenih pogojev tujec dokazuje s potrdilom ministrstva, pristojnega 
za notranje zadeve. 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/iskanje_delavca/pisarne-za-delodajalce
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KAKO POTEKA PRIJAVA RAZSELJENIH OSEB IZ UKRAJINE PRI ZAVODU, KAKŠNO PODPORO BO 
ZAVOD PONUDIL OSEBAM, KI SE BODO PRIJAVILE PRI ZAVODU? 
Osebe iz Ukrajine se lahko prijavijo pri uradu za delo, ki si ga same izberejo glede na to, kje bodo iskale 
zaposlitev oziroma glede na bližino kraja bivanja. Pri Zavodu se prijavijo na enak način, kot druge osebe: 
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe 
 
Ob prijavi predložijo: 

 izkaznico osebe z začasno zaščito, ali 

 izkaznico osebe z mednarodno zaščito, ali 

 izkaznico prosilca za mednarodno zaščito in potrdilo Ministrstva za notranje zadeve, da 
izpolnjujejo pogoje za prost dostop do trga dela. 

 
Z vpisom v evidenco brezposelnih pridobijo pravico do: 

 osebnega kariernega svetovanja, 

 pomoči pri iskanju zaposlitve in dela, 

 informiranja o trgu dela, 

 nadomestila potnih in poštnih stroškov za aktivno iskanje zaposlitve, 

 možnosti vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja.  
 
Zavod bo osebam omogočil vključitev v tečaj Uporabna slovenščina za ukrajinsko govoreče in druge 
tečaje slovenščine. Vključijo se lahko tudi v druge programe, po dogovoru z osebnim kariernim 
svetovalcem (neformalna izobraževanja in usposabljanja, tudi usposabljanja na delovnem mestu pri 
delodajalcu). 
 
VREDNOTENJE IZOBRAZBE, PRIDOBLJENE V TUJINI 
V kolikor delodajalec za zaposlitev na delovnem mestu zahteva vrednotenje izobrazbe, pridobljene v 
tujini, lahko osebe le-to uredijo pri ENIC-NARIC centru. Za osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb, je postopek ob predložitvi potrdila o prijavi brezplačen. 
 
Več informacij (v slovenščini in angleščini): 

- https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-
sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/enic-naric-center/ 

- https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-
sport/about-us/higher-education-directorate/enic-naric-center/ 

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/enic-naric-center/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/enic-naric-center/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/about-us/higher-education-directorate/enic-naric-center/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/about-us/higher-education-directorate/enic-naric-center/

