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Zadeva: OBVESTILO GLEDE MOŢNOSTI ZAPOSLOVANJA IN DELA TUJIH ŠPORTNIKOV               

PO NOVEM ZAKONU O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZDT-1)  

 

 

Spoštovani, 

 

s 23.4.2011 je začel veljati nov Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1, Uradni list RS, št. 26/2011), ki tudi 

za zaposlovanje ali delo športnikov in športnih delavcev - tujcev prinaša določene spremembe.  

 

POMEMBNA NOVOST, KI JO PRINAŠA NOVI ZZDT-1 

Za obdobje prvih treh mesecev nastopanja novi Zakon določa  (16. alineja 2. odstavka 5.čl. ZZDT-1), da lahko 

športnik, ki je vpisan v razvid športnikov pri Ministrstvu za šolstvo in šport, prve 3 mesece od vstopa v 

RS  legalno nastopa oziroma dela brez ureditve delovnega dovoljenja!!!. Če želi tuji športnik delati dalj 

časa, pa si mora na enega od spodaj opisanih načinov urediti ustrezno delovno dovoljenje. 

 

Za zaposlitev oziroma delo športnikov obstaja po novem Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev  več možnosti 

pridobitve delovnega dovoljenja: 

 

1. OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE za samozaposlitev športnika lahko tujec pridobi, če se 

predhodno vpiše v razvid športnikov pri Ministrstvu za šolstvo in šport in poslovni register pri AJPES.  

Vlogo za osebno delovno dovoljenje vloži tujec na obrazcu ZRSZ TUJ-1, ki je na voljo na spletni strani 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:  

http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_zaposlovanje_tujcev 

 

2. V kolikor pa želi tujega športnika zaposliti klub ali društvo, lahko klub ali društvo zaprosi za                  

DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV BREZ KONTROLE TRGA DELA, ki se izda, če Olimpijski komite 

Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenije za tujca izda ustrezno mnenje in če ima klub, vlagatelj za 

delovno dovoljenje na dan vloge poravnane svoje davčne obveznosti. Vlogo za dovoljenje za zaposlitev 

vloži vlagatelj, klub ali društvo, na obrazcu ZRSZ TUJ-2, ki je na voljo na spletni strani Zavoda 

Republike Slovenije za zaposlovanje: 

http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_zaposlovanje_tujcev 

 

3. V kolikor ni pogojev za sklenitev rednega delovnega razmerja lahko klub ali društvo zaprosi za                            

DOVOLJENJE ZA DELO ZA POGODBENE STORITVE. Vlogo za dovoljenje za delo vloži vlagatelj, 

klub ali društvo, na obrazcu ZRSZ TUJ-3, ki je na voljo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_zaposlovanje_tujcev 

 

 

                                  Služba za zaposlovanje tujcev 
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