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Številka: 050-24/2020/14
Datum:  24. 8. 2022

Zadeva: OCENA DISKRIMINATORNOSTI 8.a IN 11. ČLENA ZAKONA O 
UREJANJU TRGA DELA (IZKAZOVANJE OSNOVNEGA ZNANJA 
SLOVENSKEGA JEZIKA ZA TUJE DRŽAVLJANE)

1. Pobuda za oceno diskriminatornosti zakonskih določb

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je dne 5. 10. 2020 prejel elektronski 
dopis vodje urada za delo (v nadaljevanju: pobudnik) ene od območnih služb Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ). Pobudnik je v dopisu navedel,
da so pri izvajanju Zakona o urejanju trga dela1 (v nadaljevanju: ZUTD) naleteli na dilemo, ali 
razlikovanje v obravnavi državljanov tretjih držav in državljanov držav članic Evropske unije 
(v nadaljevanju: EU), kar se tiče znanja slovenskega jezika, ne pomeni morda diskriminacije. 
Gre za določbe 8.a člena in drugega odstavka 11. člena ZUTD ter z njimi povezanih posledic 
po 9. in 11. alineji prvega odstavka 129. člena ZUTD. V obeh primerih je kot pogoj za 
vodenje tujca v evidenci brezposelnih oseb določeno njegovo dokazovanje osnovnega 
znanja slovenskega jezika. Pri tem za državljane tretjih držav velja posebna časovna 
omejitev izpolnjevanja tega pogoja, in sicer 12 mesecev od prijave v evidenco brezposelnih 
oseb (8.a člen ZUTD). Za državljane drugih držav članic EU ter državljane držav EGP in 
Švicarske konfederacije (v nadaljevanju tudi: državljani drugih držav) pa takšna časovna 
omejitev ne obstaja oz. omenjeni jezikovni pogoj predstavlja (zgolj) posebno obveznost v 
okviru nalog aktivnega iskalca zaposlitve (drugi odstavek 11. člena ZUTD).

                                                  
1 U r a d n i  l i s t  R S ,  š t . 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 –
ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US
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8. a člen ZUTD2 za državljane tretjih držav določa, da morajo najpozneje v 12 mesecih po 
prijavi v evidenco brezposelnih oseb (ki jo vodi ZRSZ) opraviti tečaj osnovnega znanja 
slovenskega jezika (raven zahtevnosti A1) in to dokazati s spričevalom o uspešno 
opravljenem izpitu. V nasprotnem primeru takšno osebo ZRSZ preneha voditi v evidenci 
brezposelnih oseb oz. evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja (v 
nadaljevanju: APZ), kot to določa 11. alineja prvega odstavka 129. člena ZUTD. Ob 
morebitni ponovni prijavi v evidenco pa morajo ta pogoj že izpolnjevati oz. se še neizpolnjeni 
rok 12 mesecev nadaljuje. Pogoj sicer ne velja za vpis v evidenco brezposelnih oseb v času 
prejemanja nadomestila med brezposelnostjo oz. je ta rok podaljšan do konca trajanja 
prejemanja nadomestila. Pogoj pa tudi že izpolnjujejo tisti državljani tretjih držav, ki so znanje 
slovenščine pridobili z dokončanjem osnovne šole oz. z dokončanjem kateregakoli 
javnoveljavnega izobraževalnega programa za pridobitev izobrazbe ali študijskega programa 
v Sloveniji ali pa so dokončali osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na 
območjih, kjer v sosednjih državah živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti. 
Prav tako ta pogoj izpolnjuje oseba, ki je že pridobila javno veljavno listino, s katero izkazuje 
znanje slovenskega jezika na ravni zahtevnosti A1.

                                                  
2 8.a člen ZUTD (znanje slovenskega jezika):
(1) Brezposelna oseba, ki je državljan tretje države, mora znati slovenski jezik, kar izkaže s pridobitvijo javno 
veljavnega spričevala o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (raven 
zahtevnosti A1) najpozneje v 12 mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Morebitna odjava in ponovna 
prijava v evidenco brezposelnih oseb, izvedeni v tem času, na tek roka ne vplivata.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se tek roka prekine:
-    če se državljan tretje države odjavi iz evidence brezposelnih oseb zaradi vključitve v zavarovanje za primer 
brezposelnosti, ki je podlaga za pridobitev denarnega nadomestila,
-    če se vključi v drug program aktivne politike zaposlovanja,
-    če obstajajo opravičljivi zdravstveni razlogi za opustitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve, ki 
neprekinjeno trajajo več kot en mesec.
(3) Tek roka iz prve alineje prejšnjega odstavka se nadaljuje ob prvi ponovni prijavi državljana tretje države v 
evidenco brezposelnih oseb, tek roka iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka pa se nadaljuje po prenehanju 
vključitve v program aktivne politike zaposlovanja oziroma po prenehanju obstoja opravičljivih zdravstvenih 
razlogov za opustitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora državljan tretje države, ki je prejemnik denarnega nadomestila več 
kot 12 mesecev, izpit iz prvega odstavka tega člena opraviti do prenehanja prejemanja denarnega nadomestila.
(5) Po izteku roka iz prvega odstavka tega člena mora državljan tretje države ob ponovni prijavi v evidenco 
brezposelnih oseb pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati že ob prijavi. Zavod ob ponovni prijavi po 
uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka tega člena in v primeru neizpolnjevanja tega 
vlogo državljana tretje države za vpis v evidenco brezposelnih oseb zavrne.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljan tretje države, ki ob ponovni prijavi v evidenco 
brezposelnih oseb ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka tega člena, izpolnjuje pa pogoje za priznanje pravice 
do denarnega nadomestila, vpiše v evidenco brezposelnih oseb in se, če pogoja iz prvega odstavka tega člena ne 
izpolni, v evidenci vodi za čas upravičenosti do denarnega nadomestila.
(7) Šteje se, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je državljan tretje države:
-    dokončal osnovno šolo v Republiki Sloveniji;
-    dokončal katerikoli javnoveljavni izobraževalni program za pridobitev izobrazbe v Republiki Sloveniji;
-    dokončal katerikoli javnoveljavni študijski program v Republiki Sloveniji, ki se je izvajal v slovenskem jeziku;
-    dokončal osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki 
avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
-    že pridobil javno veljavno listino, s katero izkazuje znanje slovenskega jezika vsaj na vstopni ravni (raven 
zahtevnosti A1).
(8) Državljan tretje države se lahko enkrat vključi v tečaj in enkrat pristopi k izpitu iz slovenskega jezika na vstopni 
ravni (raven zahtevnosti A1) na podlagi vključitve v ukrep aktivne politike zaposlovanja. Če se državljan tretje 
države ponovno prijavi v evidenco brezposelnih oseb, pa pred odjavo tečaja ni zaključil ali ga je zaključil, pa ni 
pristopil k opravljanju izpita iz prvega odstavka tega člena, se lahko ponovno vključi v tečaj in pristopi k izpitu.
(9) Državljan tretje države, ki je končal manj kot šest razredov osnovne šole ali izkaže, da ni zmožen pisnega 
sporazumevanja, se pa govorno sporazumeva, izkaže izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka tega člena s 
potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenskem jeziku na vstopni ravni 
(raven zahtevnosti A1).
(10) Obvezne preizkuse iz znanja slovenskega jezika iz prvega odstavka tega člena izvaja Center za slovenščino 
kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v skladu z 61. členom Zakona o izobraževanju 
odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).
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Drugi odstavek 11. člena ZUTD3 pa določa, da se morajo brezposelni tujci, ki so državljani 
drugih držav članic EU, državljani držav EGP ali Švicarske konfederacije vključiti v tečaj in 
pristopiti k izpitu iz znanja slovenskega jezika (raven zahtevnosti A1), da jih lahko ZRSZ 
obravnava kot aktivne iskalce zaposlitve. Ta pogoj ni časovno omejen. Kljub temu pa ima 
lahko posledice, če ga oseba ne izpolni kot posebno obveznost v času aktivnega iskanja 
zaposlitve. Če namreč drugič krši to obveznost (pri čemer o prvi kršitvi ZRSZ izda odločbo, ki 
učinkuje šest mesecev od njene vročitve), tudi njega ZRSZ preneha voditi v evidenci 
brezposelnih oseb oz. evidenci oseb, vključenih v APZ – saj zanj velja, da ni več aktivni 
iskalec zaposlitve (skladno z 9. alinejo prvega odstavka 129. člena ZUTD v povezavi z 
njegovim drugim odstavkom).

*
Zaradi vprašanja diskriminatornosti določb zakona, je Zagovornik dopis pobudnika 
obravnaval kot pobudo posameznika za izvedbo ocene diskriminatornosti predpisa. Dne 15. 
10. 2020 je tako uvedel postopek izvedbe te ocene.

2. Pravna podlaga za oceno diskriminatornosti zakonskih določb

Zagovornik izvede oceno diskriminatornosti zakona ali drugega predpisa v povezavi z 38. 
členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo4 (v nadaljevanju: ZVarD), v skladu s katerim, 
če oceni, da je kakšen zakon ali drug predpis diskriminatoren, o tem obvesti predlagatelja 
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti ali z zahtevo začne postopek za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih 
pooblastil. Pred tem pa lahko Zagovornik (skladno s svojimi pooblastili po 21. členu ZVarD) 
na pristojne organe naslovi priporočilo za spremembo zakona ali drugega predpisa za 
odpravo diskriminatornosti oz. za njeno nadaljnje preprečevanje.

Zagovornik ocenjuje diskriminatornost zakonskih določb oz. določil podzakonskih aktov in 
drugih pravnih predpisov na podlagi s konkretno zadevo povezanih razpoložljivih podatkov 
ter določb ZVarD.

Diskriminacija je v 4. členu ZVarD opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 
neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja 
zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Diskriminacija zaradi katere koli 
osebne okoliščine je prepovedana.

Med osebne okoliščine, skladno s 1. členom ZVarD, štejejo spol, narodnost, rasa ali etnično 
poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta 
                                                  
3 11. člena ZUTD (aktivno iskanje zaposlitve):
(1) Šteje se, da brezposelna oseba aktivno išče zaposlitev, če:
redno spremlja objave prostih delovnih mest oziroma vrst dela in se pravočasno prijavlja na prosta delovna mesta 
oziroma vrste dela v skladu z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu,
- se odziva na napotnice zavoda in drugih izvajalcev ukrepov po tem zakonu,
- se udeležuje zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov,
- se javi zavodu v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti, določene v zaposlitvenem 
načrtu iz 113. člena tega zakona in
- uresničuje vse druge dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem načrtu.
(2)Šteje se, da brezposelna oseba, ki je državljan države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, aktivno 
išče zaposlitev, če izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka in se vključi v tečaj in pristopi k izpitu iz znanja 
slovenskega jezika na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1), o čemer se brezposelna oseba in osebni svetovalec 
dogovorita v zaposlitvenem načrtu iz četrtega odstavka 113. člena tega zakona.
(3) Za osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe sedmega in desetega odstavka 8.a člena tega 
zakona.
4 Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg
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in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katerakoli druga osebna 
okoliščina. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja ali statuse, ki 
so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim posameznikom in njegovo 
osebnostjo, zlasti identiteto, ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka ter na podlagi katerih 
se lahko oblikujejo različne skupine oseb in odnosi njihove pripadnosti.5 Skladno s tem med 
druge osebne okoliščine štejemo tudi državljanstvo.

Diskriminacija se lahko dogaja na različnih področjih družbenega življenja, na katerih morajo 
sicer po 2. členu ZVarD državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter pravne 
in fizične osebe na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri 
drugem svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo 
pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb. Ta področja so povezana zlasti: 
z zaposlovanjem in delom, vključno s strokovnim usposabljanjem in poklicnim 
napredovanjem ter članstvom v organizacijah delavcev in delodajalcev; s socialno zaščito, 
vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom; s socialnimi ugodnostmi; z vzgojo in 
izobraževanjem ter z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s 
stanovanji, in preskrbo z njimi. Sicer pa v širšem smislu ZVarD v svojem 1. členu določa 
varstvo pred diskriminacijo pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri 
uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, 
gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju.

ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije, od katerih sta osnovni neposredna in posredna 
diskriminacija (6. člen). Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba ali skupina oseb 
zaradi določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah 
obravnavana manj ugodno kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga 
oseba ali skupina oseb (prvi odstavek 6. člena). Posredna diskriminacija pa obstaja, kadar je 
oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi 
navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, 
razen če ta določba, merilo ali praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za 
doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna (drugi odstavek 6. člena).

Obstajajo pa tudi izjeme od prepovedi neposredne diskriminacije, kakor to določa 13. člen 
ZVarD. Po splošnem določilu neenako obravnavanje zaradi določene osebne okoliščine ne 
pomeni diskriminacije po tem zakonu, če takšno različno obravnavanje temelji na legitimnem 
cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna, potrebna in sorazmerna (prvi odstavek 
13. člena). Na posameznih področjih družbenega življenja so sicer te izjeme z ozirom na 
konkretne osebne okoliščine dodatno omejene (po določbah od drugega do šestega 
odstavka 13. člena), vendar pa teh omejitev ni v primerih državljanstva kot druge osebne 
okoliščine.

Za oceno zakona ali drugega predpisa kot diskriminatornega je nujen obstoj naslednjih 
elementov diskriminacije: osebna okoliščina kot razlog pravno neenakega obravnavanja, 
poseg v človekovo pravico, svoboščino, drugo pravico, pravni interes ali ugodnost, 
prikrajšanje v primerjavi z drugimi osebami ali skupinami oseb v primerljivem položaju, 
vzročna zveza med osebno okoliščino in obravnavo, ki je je oseba deležna, ter odsotnost 
izjem od prepovedi diskriminacije.

*
Test za presojo dopustnosti izjem po ZVarD izhaja iz ustavnega testa za presojo dopustnosti 
posega v človekove pravice ter zahtev prava EU. Poseg v človekove pravice, kakršna je 
zapoved enakega obravnavanja po 14. členu Ustave Republike Slovenije6 (v nadaljevanju: 
                                                  
5 Iz obrazložitve K 1. členu, Predlog ZVarD – EVA 2015-2611-0046, str. 39.
6 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 –
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 –
UZ62a
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Ustava RS), pa je ustavno dopusten samo, če temelji na stvarno upravičenem cilju (tretji 
odstavek 15. člena Ustave RS) in je v skladu s splošnim načelom sorazmernosti kot enim 
izmed načel pravne države (2. člen Ustave RS). Oceno skladnosti določene pravne ureditve 
s splošnim načelom sorazmernosti se torej opravi na podlagi t. i. strogega testa 
sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov posega, tj. presojo primernosti (oz. 
ustreznosti), nujnosti (oz. potrebnosti) in sorazmernosti posega (v ožjem pomenu).

Ustavno sodišče je v Odločbi št. U-I-425/06 z dne 2. 7. 2009 (7. točka obrazložitve) zavzelo 
stališče, da je za presojo utemeljenosti očitka o neenakem, diskriminacijskem obravnavanju 
(po prvem odstavku 14. člena Ustave RS) treba v odgovoriti na naslednja vprašanja: 1) ali se 
zatrjevano različno obravnavanje nanaša na zagotavljanje oziroma uresničevanje človekove 
pravice oziroma temeljne svoboščine, 2) če se, ali obstaja različno obravnavanje pobudnika 
in tistega, s katerim se pobudnik primerja, 3) ali sta dejanska položaja, ki ju pobudnik 
primerja, v bistvenem enaka in torej razlikovanje temelji na okoliščini iz prvega odstavka 14. 
člena Ustave RS ter 4) če gre za razlikovanje na podlagi okoliščine iz prvega odstavka 14. 
člena Ustave RS in torej za poseg v pravico do nediskriminatornega obravnavanja, ali je ta 
poseg ustavno dopusten. Če je odgovor na prva tri vprašanja pritrdilen in poseg ne prestane 
t. i. strogega testa sorazmernosti, potem gre za neustavno diskriminacijo. Tehtanje 
utemeljenosti očitka o diskriminaciji, kot je določena v ZVarD, poteka po istem mehanizmu. 

Ustava RS v 50. členu opredeljuje pravico državljanov Slovenije do socialne varnosti – pod 
pogoji, določenimi z zakonom.

V 13. členu Ustava RS določa, da imajo tujci v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami 
vse pravice, zagotovljene z Ustavo RS in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po Ustavi RS in 
zakonu samo državljani Slovenije. Po 8. členu Ustave RS morajo biti zakoni in drugi predpisi 
v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Slovenijo, pri čemer se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo 
neposredno.

Slovenija je leta 1999 ratificirala spremenjeno Evropsko socialno listino (v nadaljevanju: 
MESL).7 Ta med drugim v 12. členu opredeljuje pravico oseb do socialne varnosti v državi 
pogodbenici. Po razdelku a) točke 4. omenjenega člena se država pogodbenica zavezuje, da 
ukrene vse potrebno, da bi zagotovila enakopravno obravnavanje lastnih državljanov in 
državljanov drugih pogodbenic glede pravice do socialne varnosti, vključno z ohranjanjem 
ugodnosti, ki izhajajo iz zakonodaje o socialni varnosti, ne glede na gibanja varovanih oseb 
med ozemlji različnih pogodbenic. V 13. členu MESL pa opredeljuje pravico do socialne (in 
zdravstvene) pomoči. Po 1. točki tega člena se države pogodbenice zavezujejo, da 
zagotovijo vsaki osebi, ki je brez zadostnih sredstev in si takih sredstev ni zmožna zagotoviti 
niti z lastnim trudom niti iz drugih virov, zlasti z dajatvami iz sistema socialne varnosti, 
zadostno pomoč (in v primeru bolezni nego, potrebno glede na njeno stanje). Po 3. točki tega 
člena se države pogodbenice zavezujejo, da vsakomur omogočijo, da mu ustrezne javne ali 
zasebne službe svetujejo ali pomagajo, kolikor je potrebno, da se prepreči, odpravi ali ublaži 
osebna ali družinska stiska. Po 4. točki pa se države pogodbenice zavezujejo, da določbe 
13. člena v enaki meri uveljavijo za svoje državljane in državljane drugih pogodbenic, ki so 
zakonito na njihovem ozemlju.

Listina EU o temeljnih pravicah (2010/C 83/02), ki jo mora kot članica EU skladno z 
Ustavo RS upoštevati tudi Slovenija, v svojem 34. členu opredeljuje pravico do socialne 
varnosti in socialne pomoči. Tako v 2. točki tega člena določa, da ima vsakdo, ki v EU 
zakonito prebiva (in spreminja prebivališče), pravico do dajatev socialne varnosti in socialnih 
ugodnosti v skladu s pravom EU ter nacionalnimi zakoni in običaji. V 3. točki pa določa, da 
EU v boju proti socialni izključenosti in revščini priznava in spoštuje pravico do socialne 

                                                  
7 Uradni list RS, št. 24/1999
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pomoči (in pomoči pri pridobivanju stanovanj), ki naj zagotovi(ta) dostojno življenje vsem, ki 
nimajo zadostnih sredstev, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo EU ter nacionalni zakoni in 
običaji.

Če torej 50. člen Ustave RS določa, da imajo državljani Slovenije zagotovljeno uživanje 
pravice do socialne varnosti, pa je to v Sloveniji na podlagi 12. in 13. člena MESL, 34. člena 
Listine EU o temeljnih pravicah ter skladno z 8. in 13. členom Ustave RS zagotovljeno tudi 
tujcem, ki v Sloveniji zakonito prebivajo. Zato je lahko poseg v to pravico tudi zanje ustavno 
upravičen le z legit imnim ci l jem, sredstvo za doseganje tega ci l ja pa mora bit i  
primerno/ustrezno, nujno/potrebno in sorazmerno.

*
Za oceno predpisa kot diskriminatornega je nujen obstoj naslednjih elementov diskriminacije: 
osebna okoliščina kot razlog pravno neenakega obravnavanja, poseg v človekovo pravico, 
svoboščino, drugo pravico, pravni interes ali ugodnost, prikrajšanje v primerjavi z drugimi 
osebami ali skupinami oseb v primerljivem položaju, vzročna zveza med osebno okoliščino in 
obravnavo, ki je je oseba oz. skupina oseb deležna, ter odsotnost izjem od prepovedi 
diskriminacije.

3. Vprašanje diskriminatornosti 8.a člena in drugega odstavka 11. člena ZUTD

Zagovornik se je s problematiko možne diskriminatornosti obravnavanih določb ZUTD 
seznanil že v času priprave Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga 
dela  ZUTD-E, s sprejetjem katerega sta se ti določbi potem tudi uveljavili (koncem meseca 
decembra 2019).

Pred sprejemom sprememb ZUTD je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora (v 
nadaljevanju: ZPS DZ) v svojem mnenju o predlogu ZUTD-E (št. 101-08/19-13/8 z dne 6. 11. 
2019) glede 8.a člena navedla, da po njihovi presoji takšna ureditev posega v ustavno 
pravico oseb do socialne varnosti po 50. členu Ustave RS. Posledice prenehanja vodenja v 
evidenci brezposelnih oseb namreč poleg neupravičenosti do storitev ZRSZ za trg dela in do 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja prinašajo osebi tudi izgubo pravice do denarne 
socialne pomoči po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih. Takšna ureditev pa je lahko 
ustavno skladna le, če prestane test sorazmernosti (po 2. členu v povezavi s tretjim 
odstavkom 15. člena Ustave RS – pravnost države in omejitev človekovih pravic s pravicami 
drugih oz. v primerih, ki jih določa Ustava RS). Pri tem je bilo v mnenju izpostavljeno, da 
predlagana ureditev sicer zasleduje ustavno legitimen cilj (lažjo zaposljivost teh državljanov). 
Vendar pa bi moral predlagatelj »obrazložiti zlasti izpolnjevanje pogoja sorazmernosti v 
ožjem smislu – ali je predlagani 12 mesečni rok za opravo izpita iz znanja slovenskega jezika 
na vstopni ravni glede na dolžino tečaja in roka za opravljanje izpita oziroma njegovo 
ponavljanje v primeru neuspeha (sicer na lastne stroške) razumen«.

Glede dodanega drugega odstavka 11. člena pa je ZPS DZ izrazila vprašljivost skladnosti 
predlagane ureditve za državljane drugih držav (članic EU, EGP in Švicarske konfederacije) 
z Uredbo (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 4. 2011 o prostem 
gibanju delavcev v Uniji. Slednja v 5. členu določa, da »je državljan države članice, ki išče 
zaposlitev na ozemlju druge države članice, deležen enake pomoči, ki jo zavodi za 
zaposlovanje te države zagotavljajo svojim državljanom, ki iščejo zaposlitev (načelo enakega 
obravnavanja)«. V skladu s tem, je zapisala ZPS DZ, tudi 6. člen ZUTD določa, da so 
državljani (drugih) držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije v pravicah in 
obveznostih, določenih s tem zakonom, izenačeni s slovenskimi državljani. Predlog drugega 
odstavka je vseboval dikcijo, po kateri se mora državljan druge države kot aktivni iskalec 
zaposlitve vključiti v tečaj slovenskega jezika na vstopni ravni in opraviti izpit. Predlagatelj 
(MDDSZ) je navedel, da ta obveznost ni pogoj za ohranitev statusa brezposelnosti, ZPS DZ 



7

pa je menila, da to ne drži. Nazadnje sprejeta formulacija drugega odstavka 11. člena ZUTD 
je to dikcijo spremenila tako, da je potem obveljalo, da državljan druge države izpolnjuje 
obveznosti kot aktivni iskalec zaposlitve, »če se vključi v tečaj in pristopi k izpitu iz znanja 
slovenskega jezika na vstopni ravni […]«.

V mesecu novembru 2019 je Zagovornik izdal posebno mnenje o predlogu sprememb 
ZUTD (št. 0070-3/2019/1 z dne 11. 11. 2019), ki ga je naslovil na Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ). V njem je na podlagi 
analize predloga ZUTD-E in njegove obrazložitve (EVA 2019-2611-0050)8 posebej poudaril, 
da tako Direktiva 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 12. 2011 (ki 
zadeva državljane tretjih držav)9 kot tudi Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 5. 4. 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (ki zadeva državljane držav 
članic EU) zahtevata, da morajo biti glede pomoči oz. svetovalnih storitev, ki jih izvajajo 
zavodi za zaposlovanje, tako državljani drugih držav članic kakor tudi državljani tretjih držav 
v primerjavi z državljani Republike Slovenije enako obravnavani. Neenaka obravnava zaradi 
določitve izpolnjevanja posebnih pogojev glede dokazovanja osnovnega znanja slovenskega 
jezika pa bi lahko bila v nasprotju s prepovedjo neposredne diskriminacije tujcev. Kot ključno 
je Zagovornik navedel dejstvo, da Direktiva 2011/98/EU (v 12. členu) pogoj znanja jezika 
dopušča na področju izobraževanja, ne pa tudi na področju zaposlovanja in dela. Enako po 
Uredbi (EU) št. 492/2011 za državljane drugih držav velja, da morajo biti deležni enake 
pomoči, kot jo zavodi za zaposlovanje države članice zagotavljajo njenim državljanom.10

Zagovornik je seznanjen z dejstvom, da je želel predlagatelj s spremembo ZUTD uvesti 
učinkovit instrument vključevanja tujcev na trg dela s pomočjo učenja slovenščine. Vendar pa 
je za tujce, ki niso državljani EU, to takrat dejansko že omogočal 106. člen Zakona o tujcih11

(v nadaljevanju: ZTuj-2). Ta pa z določbo, s katero je država tujcu omogočala brezplačno 
udeležbo v programih učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe (za 
hitrejše vključevanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije), 
učenja slovenščine ni predstavljal kot dolžnost, temveč kot pravico. S spremembo 106. člena 
ZTuj-2 (v letu 2021)12 ta pravica za tujce sicer ni več brezplačna, temveč jim država omogoča 
50 % sofinanciranje programa.

V posebnem mnenju je Zagovornik opozoril, da so na pravico do vključenosti v evidenco 
brezposelnih oseb ZRSZ vezane še druge osnovne socialne pravice, varovane po pravu 
Republike Slovenije in pravu EU (ter ostalem mednarodnem pravu, kateremu je Slovenija 
zavezana). Posebej je izpostavil pravico do denarne socialne pomoči brezposelnih oseb, ki 
je pogojena s tem, da njeni upravičenci aktivno rešujejo svojo socialno problematiko – kot to 
opredeljuje Zakon o socialno varstvenih prejemkih13 (v nadaljevanju: ZSVarPre). S pravico 
do te pomoči pa je povezana tudi pravica do plačanega zdravstvenega zavarovanja – kot to 
določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev14 (v nadaljevanju: ZUPJS). Pri tem je 

                                                  
8 Predlog spremembe ZUTD (ZUTD-E) je dostopen na spletni strani: http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/ 
VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/51b49a3f816042dec125848c00285774/$FILE/ZU
TD.pdf.
9 »Direktiva 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku 
obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države 
članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici«
10 Določena jezikovna znanja so kot pogoj pri iskanju zaposlitve dopuščena le, kadar to zahteva narava prostega 
delovnega mesta (kar v primeru tujcev, ki so državljani EU, določa opomba k prvemu pododstavku prvega 
odstavka 3. člena omenjene Uredbe).
11 Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US
12 Uradni list RS, št. 57/21 (ZTuj-2F); zdaj tako za ZTuj-2 velja novo uradno prečiščeno besedilo: Uradni list RS, 
št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.
13 Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk.
14 Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 –
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 –
ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1
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Zagovornik izrazil skrb, da bo lahko oseba, ki zaradi neizpolnjevanja jezikovnega pogoja ne 
bo več vodena v evidenci brezposelnih oseb, s tem pa tudi njena družina, ostala brez dela 
osnovnih sredstev za preživetje15 in brez (dela osnovnega) zdravstvenega zavarovanja.16

Lahko bi torej prišlo do dodatnih obremenitev revnih oseb in njihovih družin. V teh primerih bi 
se zastavilo vprašanje posredne diskriminacije oseb s presečnimi osebnimi okoliščinami: 
poleg državljanstva (tretje države) tudi slabšega premoženjskega stanja in družbenega 
položaja. Poleg tega je Zagovornik navedel, da se razlikovanje na podlagi državljanstva 
dotika še tudi drugih osebnih okoliščin, kot so narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik itd. 
Tako so lahko npr. tujci iz različnih jezikovnih skupin ali ženske iz nekaterih kulturnih okolij v 
drugačnem, tudi manj ugodnem položaju, ko gre za možnost udeležbe na tečajih znanja 
slovenskega jezika ali v programih socialne aktivacije.17

Na izdano mnenje Zagovornika je MDDSZ podalo odgovor (št. 0070-16/2019/90 z dne 19. 
11. 2019), v katerem je mnenje Zagovornika upoštevalo le deloma,18 pri čemer ga v ključnih 
pomislekih glede možne diskriminatornosti določb 8.a in 11. člena ZUTD ni upoštevalo.

MDDSZ je navedlo, da, kar zadeva državljane drugih držav članic EU, upošteva Uredbo (EU) 
št. 492/2011 na način neposrednega izvajanja, kar pomeni, da so ti tujci v svojih pravicah in 
dolžnostih pri iskanju zaposlitve v celoti izenačeni s slovenskimi državljani. Že v obrazložitvi 
predloga ZUTD-E (EVA 2019-2611-0050) je bilo navedeno, da predlagana ureditev (po 
drugem odstavku 11. člena ZUTD) »v ničemer ne posega v dostop do zaposlitve ali možnosti 
iskanja zaposlitve teh oseb na slovenskem trgu dela oziroma nudenja pomoči in informiranja 
s strani zavoda za zaposlovanje. Ob tem je namen predlagane ureditve izključno v aktivaciji 
teh oseb in večji integraciji teh oseb na slovenski trg dela, pri čemer se bodo osebam z 
osnovami znanja slovenskega jezika njihove zaposlitvene možnosti zgolj povečale, tako, da 
je predlog utemeljen tako z vidika primernosti kot nujnosti in sorazmernosti. Kot izhaja iz 
predloga dopolnitve navedenega člena bo že v prvem zaposlitvenem načrtu brezposelne 
osebe, ki bo državljan EU, EGP ali Švicarske konfederacije kot obvezna aktivnost določeni 
vključitev v tečaj iz znanja slovenskega jezika ter pristop k izpitu iz znanja slovenskega jezika 
na vstopni ravni (raven A1), pri čemer se bosta brezposelna oseba in osebni svetovalec o 
roku opravljanja izpita dogovorila v zaposlitvenem načrtu. Če brezposelna oseba ne bo 
uspešno opravila izpita se bo štelo, da je storila kršitev iz naslova aktivnega iskanja 

                                                  
15 Tu so še posebej pomembne določbe 28. člena ZSVarPre o krivdnih razlogih, zaradi katerih osebe niso 
upravičene do denarne socialne pomoči – med njimi so razlogi, zaradi katerih ZRSZ preneha voditi osebo v 
evidenci brezposelnih oseb. Poleg teh pa so pomembne tudi določbe o dogovoru o aktivnem reševanju socialne 
problematike, ki ga pristojni center za socialno delo lahko sklene z upravičencem do denarne socialne pomoči 
(35. člen ZSVarPre) in na podlagi katerega je možno izključiti nekatere krivdne razloge (29. člen ZSVarPre), ter 
določbe o sodelovanju med ZRSZ in centri za socialno delo pri obravnavi posebnih kategorij brezposelnih oseb, 
upravičenih do denarne socialne pomoči (40. člen ZSVarPre).
16 Predvsem gre za pravico do kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (oz. prispevka za dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje), za katero so pogoji upravičenosti enaki kot za upravičenost do denarne socialne 
pomoči (29. člen ZUPJS). Drugače je pri pravici do prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, saj se zanjo 
krivdni razlogi, zaradi katerih oseba ni upravičena do denarne socialne pomoči, ne upoštevajo (30. člen ZUPJS). 
To pomeni, da je oseba kljub neupravičenosti do denarne socialne pomoči (zaradi krivdnih razlogov) lahko 
upravičena do prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (če izpolnjuje dohodkovni oz. premoženjski cenzus 
(za upravičenost do denarne socialne pomoči).
17 Ti programi spadajo v skupen projekt ZRSZ in centrov za socialne delo, sofinanciran s strani EU – izvajajo se 
od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2022 (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/programi-socialne-aktivacije/). Po 
zaključku projekta je pričakovati določeno standardizacijo programov socialne aktivacije kot stalno ponudbo 
storitev ZRSZ in centrov za socialno delo.
18 Gre za del, v katerem je Zagovornik opozoril na položaj tistih tujcev, ki zaradi (funkcionalne) nepismenosti ali 
okvar zdravja, ki onemogočajo vsakdanje sporazumevanje, niso sposobni opraviti izpita iz znanja slovenskega 
jezika, zaradi česar bi lahko bili izpostavljeni posredni diskriminaciji. Na to je MDDSZ v času priprave spremembe 
ZUTD (ZUTD-E) odgovorilo, da je v pripravi dopolnitev predloga, ki za državljane tretjih držav, ki so končali manj 
kot šest razredov osnovne šole ali izkažejo, da niso zmožni pisnega sporazumevanja, se pa govorno 
sporazumevajo, predvideva izkazovanje izpolnjevanja pogoja zahtevanega znanja slovenskega jezika s potrdilom 
o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenskem jeziku na vstopni ravni (raven 
zahtevnosti A1). To zdaj določa deveti odstavek 8.a člena ZUTD.
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zaposlitve. V takem primeru bo lahko osebni svetovalec zaradi izboljšanja zaposlitvenih 
možnosti na slovenskem trgu dela državljana EU, EGP ali Švicarske konfederacije znova 
napotil na izpit. Če izpita ne bo opravil niti v drugem poskusu, se bo državljana EU, EGP ali 
Švicarske konfederacije na podlagi drugega odstavka 129. člena tega zakona prenehalo 
voditi v evidenci brezposelnih oseb.«19

Kar pa zadeva državljane tretjih držav, je MDDSZ v odgovoru na mnenje Zagovornika poleg 
Direktive 2011/98/EU posebej omenilo tudi Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. 4. 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Ta je 
namreč v 12. členu Direktive 2011/98/EU navedena kot referenčni dokument pri določitvi 
enakega obravnavanja državljanov tretjih držav na področjih socialne varnosti. MDDSZ je 
poudarilo, da Uredba (ES) št. 883/2004 v petem odstavku 3. člena določa, da se ta uredba 
ne uporablja za socialno pomoč, »kar pomeni,« kot je navedlo MDDSZ, »da denarna 
socialna pomoč ne sodi v sistem socialne varnosti [po Direktivi 2011/98/EU] in da v zvezi s 
socialno varnostjo državljani tretjih držav niso diskriminirani.« Glede denarnega nadomestila 
za primer brezposelnosti pa je MDDSZ poudarilo, da »se s predlagano ureditvijo ne posega v 
navedeno pravico, saj bo brezposelna oseba, ki bo izpolnjevala pogoje za priznanje 
denarnega nadomestila, le-tega prejemala v vsakem primeru in ves čas.«20

V zvezi s svetovalnimi storitvami na področju zaposlovanja je MDDSZ pojasnilo, da »ZRSZ 
na tem področju vodi dve evidenci, in sicer evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev 
zaposlitve. Osebe, vpisane v katero koli od navedenih evidenc, so v času vodenja v evidenci 
glede svetovalnih storitev enako obravnavane ne glede na državljanstvo in jezik. Za prijavo v 
evidenco brezposelnih oseb so v 8. členu Zakona o urejanju trga dela […] določeni pogoji, ki 
jih mora oseba izpolnjevati, v evidenco iskalcev zaposlitve pa se lahko prijavi vsak 
posameznik, ki potrebuje ukrepe, ki se zagotavljajo iskalcem zaposlitve po tem zakonu.« V 
zvezi z navedenim je MDDSZ še pojasnilo, da »imajo vse osebe (ne glede na državljanstvo) 
možnost iskanja zaposlitve tudi na podlagi vpisa v navedeno evidenco. Osebe, vpisane v 
evidenco iskalcev zaposlitve, se namreč lahko vključijo v okviru storitev za trg dela v 
nekatere ukrepe vseživljenjske karierne orientacije, in sicer informiranje o trgu dela in 
samostojno vodenje kariere ter v posredovanje zaposlitve [tj. po 19., 20., 25. in 26. členu 
ZUTD], v okviru ukrepov APZ pa se lahko vključijo tudi v izobraževanje in nadomeščanje na 
delovnem mestu in delitev delovnega mesta, če je tako določeno v Načrtu za izvajanje 
ukrepov in v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Če iskalec zaposlitve izkaže 
interes, da je še vedno iskalec zaposlitve, se ga lahko povabi na razgovor k svetovalcu.«

MDDSZ je glede vprašanja možne diskriminacije Zagovornika opozorilo na določbo prvega 
odstavka 13. člena ZVarD, ki opredeljuje izjemo od prepovedi neposredne diskriminacije.

MDDSZ je poudarilo, da »ima v skladu s 3. členom ZUTD vsaka brezposelna oseba poleg 
dostopa oziroma pravice do svetovanja in pomoči v potrebnem obsegu, da se prepreči in 
odpravi njena brezposelnost, tudi obveznost, da aktivno prispeva k temu (torej k odpravi 
lastne brezposelnosti). Neznanje (vsaj osnov) slovenskega jezika tujim brezposelnim 
osebam vsekakor otežuje ali celo onemogoča učinkovito vključevanje na trg dela, na primer 
pri kandidiranju za zasedbo prostih delovnih mest (razumevanje razpisov za delovna mesta, 
zahtev delodajalca, priprave prijav na prosta delovna mesta, sestava ustreznega 
življenjepisa ipd.).« Zato se z novo ureditvijo v ZUTD »uvaja zahteva po najnižji ravni znanja 
slovenskega jezika, t. i. vstopni, preživetveni oziroma A1 ravni, ki predstavlja minimalno 
raven znanja jezika za uspešno vključitev posameznika na trg dela v Republiki Sloveniji«. Že 
v obrazložitvi predloga ZUTD-E (EVA 2019-2611-0050) je MDDSZ navajalo, da je namen 
predlagane ureditve »učinkovitejša integracija državljanov tretjih držav na slovenski trg dela, 
saj se zavod [ZRSZ] v praksi srečuje s težavami pri obravnavi vedno večjega števila teh 

                                                  
19 Obrazložitev k 5. členu predlagane spremembe ZUTD (EVA 2019-2611-0050, str. 32).
20 To zdaj posebej opredeljuje šesti odstavek 8.a člena ZUTD.
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oseb, katerih vključevanje v ukrepe na trgu dela je zaradi popolnega nerazumevanja jezika 
nemogoče«.21 Nenazadnje naj bi to dejstvo vplivalo na dolgotrajnejšo brezposelnost teh 
oseb. Po podatkih ZRSZ, ki jih je navedlo MDDSZ, »je več kot polovica [brezposelnih] 
državljanov tretjih držav dolgotrajno brezposelnih (npr. na dan 31. 10. 2019 je bilo 
brezposelnih 5938 državljanov tretjih držav, od tega je bilo več kot 1 leto brezposelnih kar 
3048 oseb), med državljani drugih držav EU, EGP in Švicarske konfederacije pa je 
dolgotrajno brezposelnih 40 odstotkov brezposelnih oseb (na dan 31. 10. 2019 je bilo 
brezposelnih 924 oseb, od tega dolgotrajno brezposelnih 373 oseb)«.22

Glede na opisano je MDDSZ v odgovoru na Zagovornikovo mnenje o predlagani spremembi 
ZUTD navedlo, da tudi »predlagana ureditev v novem 8.a členu ZUTD zasleduje legitimen 
cilj in da so sredstva za dosego tega cilja potrebna, primerna in sorazmerna zasledovanemu 
cilju oziroma koristim, ki jih bodo pridobile brezposelne osebe iz tretjih držav, tako da je 
podana izjema iz prvega odstavka 13. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo«.

*
Državni zbor Republike Slovenije je nazadnje spremembo ZUTD potrdil, kar pomeni, da sta 
se v predlagani (oz. zgolj deloma popravljeni) obliki uveljavili obe zakonski določbi, tako 8.a 
člen kot drugi odstavek 11. člena.

Oba navedena člena ZUTD je v kontekstu problematike različnega obravnavanja državljanov 
tretjih držav v primerjavi z državljani držav članic EU, EGP in Švicarske federacije obravnaval 
tudi že Varuh človekovih pravic, ki je v veljavni ureditvi prepoznal nevarnost neposredne 
diskriminacije na podlagi državljanstva. Zato je predlagal MDDSZ, da prouči bistveno slabšo 
obravnavo državljanov tretjih držav in po potrebi pripravi spremembe zakona (Letno poročilo 
2019, 2.10.3.8).23

4. Zagovornikov postopek ocenjevanja diskriminatornosti 8.a in 11. člena ZUTD

Zagovornik je ocenjeval diskriminatornost ZUTD v obravnavanih določbah na dveh nivojih:

A) Ocena diskriminatornosti drugega odstavka 11. člena ZUTD (državljani drugih držav)

Zagovornik je najprej ocenjeval, ali vključenost v tečaj in opravljanje izpita iz osnovnega 
znanja slovenščine kot posebna obveznost v okviru aktivnega iskanja zaposlitve za 
državljane drugih držav krši (ustavno) načelo prepovedi diskriminacije teh tujcev v primerjavi 
s slovenskimi državljani na področju zaposlovanja oz. javnih storitev zaposlitvenega 
svetovanja, ali ne.

B) Ocena diskriminatornosti 8.a člena ZUTD (državljani tretjih držav)

Zagovornik je nadalje ocenjeval, ali različno obravnavanje državljanov tretjih držav v
primerjavi z državljani drugih držav EU, ko za prve velja 12 mesečni rok za opravljanje izpita 
iz osnovnega znanja slovenščine, za druge pa ne, krši prepoved neposredne diskriminacije 
zaradi državljanstva (tretje države) na področju zaposlovanja oz. javnih storitev 
zaposlitvenega svetovanja, ki ima lahko za posledico poseg tudi v druge pravice, predvsem 
                                                  
21 Obrazložitev k 3. členu predlagane spremembe ZUTD EVA 2019-2611-0050, str. 29).
22 V obrazložitvi predloga ZUTD-E (EVA 2019-2611-0050, str. 29 in str. 31) sta pri obeh kategorijah tujcev (torej 
državljanih tretjih držav in državljanih drugih držav) deleža enaka, tj. 40%. Navedeni so podatki z dne 31. 12. 
2018: 7653 brezposelnih državljanov tretjih držav, od teh 3095 brezposelnih 12 mesecev ali več; 967 
brezposelnih državljanov drugih držav članic EU in EGP, od teh 392 brezposelnih 12 mesecev ali več.
23 Dostopno tudi na spletni strani https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/LP_2019/Letno_porocilo_ 
Varuh19.pdf, str. 91, 138 in 143.
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na področju socialne zaščite. Ob tem je Zagovornik ocenjeval tudi, ali so morda državljani 
prav določenih tretjih držav (z ozirom na njihov jezik in kulturo oz. narodnost) v še posebno 
manj ugodnem položaju, kar bi lahko razkrivalo njihovo posredno diskriminacijo med 
državljani tretjih držav.

*
Pri ocenjevanju diskriminatornosti obeh obravnavanih določb ZUTD, zlasti pa 8.a člena, je 
Zagovornik, denarno socialno pomoč upošteval kot elementarni del širšega sistema socialne 
varnosti oz. socialne zaščite v Republiki Sloveniji, ne glede na izključenost denarne socialne 
pomoči iz sistema socialne varnosti po Uredbi (ES) št. 883/2004. Sistem socialne varnosti v 
Sloveniji sicer vključuje tudi »socialno varnost v ožjem smislu«, ki pomeni sistem socialnih 
zavarovanj – pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega, za primer brezposelnosti, 
starševstva (kar je skladno z omenjeno uredbo). Denarna socialna pomoč pa se izplačuje iz 
»javnih sredstev« državnega proračuna, ki sicer niso pridobljena v okviru omenjenih 
sistemov socialnih zavarovanj, vendar pa gre za sredstva širše družbene solidarnosti v 
sistemu socialne zaščite oz. socialne varnosti. Tako je Zagovornik upošteval, da izključenost 
denarne socialne pomoči po omenjeni uredbi ne pomeni, da je denarna socialna pomoč 
dejansko izključena iz sistema socialne varnosti oz. socialne zaščite v Republiki Sloveniji,24 ki 
je posebno področje družbenega življenja, na katerem se lahko dogaja diskriminacija (po peti 
alineji prvega odstavka 2. člena ZVarD).

Za oceno diskriminatornosti jezikovnih pogojev po ZUTD je Zagovornik, upoštevajoč določbe 
prvega odstavka 13. člena ZVarD, izvedel tridelni test sorazmernosti in tako preveril, ali gre v 
primerjavi med državljani drugih držav in slovenskimi državljani ter zlasti med državljani 
tretjih držav in državljani drugih držav za izjemo od prepovedi neposredne  diskriminacije (po 
6. členu v povezavi s 4. členom ZVarD) ali pa neenako obravnavanje na podlagi razlikovanja 
med temi kategorijami državljanstva ni upravičeno. V ta namen je Zagovornik ugotavljal 
obstoj legitimnega cilja in ali so pogoji za dokazovanje znanja slovenščine ustrezno, 
potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje tega cilja. Še pred tem pa je Zagovornik 
preverjal, ali so med seboj primerjane skupine državljanov v dejansko primerljivih položajih.

MDDSZ je kot cilj obravnavanih določb za obe kategoriji tujcev navedlo večjo oz. 
učinkovitejšo integracijo teh oseb na slovenski trg dela. Za doseganje tega cilja pa je, kot je 
poudarilo, potrebna večja aktivacija teh oseb. Še posebno je MDDSZ pri tem opozorilo na 
izredne težave ZRSZ pri obravnavi vse večjega števila državljanov tretjih držav, ki da se 
zaradi popolnega nerazumevanja slovenskega jezika v ukrepe na trgu dela v Republiki 
Sloveniji sploh ne morejo vključevati. 

Tako v obrazložitvi pripravljenih (in potem sprejetih) sprememb ZUTD kakor tudi v svojem 
odgovoru na mnenje Zagovornika je MDDSZ izrazilo mnenje, da so določbe 8.a člena in 
drugega odstavka 11. člena ZUTD ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje 
predstavljenega cilja, s čimer naj bi bila upravičena izjema od prepovedi (neposredne) 
diskriminacije. 

Vendar pa je Zagovornik ocenil, da navedeni argumenti MDDSZ še ne zadostujejo za 
dejansko opravljen test sorazmernosti. Zato se je v okviru svojega postopka predmetne 
ocene s posebno poizvedbo ponovno obrnil na MDDSZ. Po prejetem odgovoru pa se je 
obrnil še na ZRSZ.

5. Poizvedbe in odgovori MDDSZ in ZRSZ v postopku izvedbe ocene
                                                  
24 Glej npr.: »Obrazložitev predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2020«, »Politika: 20 – Socialna 
varnost«:  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-
proracun/Sprejeti-2020/Obr-splosni-del-in-politike/OBR20oPOL20oSoc.pdf in 
https://proracun.gov.si/Public/BudgetVisualization.



12

Dne 24. 11. 2020 je Zagovornik poslal na MDDSZ poizvedbo z vprašanji: 

1) Zakaj so za državljane tretjih držav na eni strani ter za državljane drugih držav članic EU, 
EGP in Švicarske konfederacije na drugi strani v ZUTD določena različna sredstva za 
doseganje istega cilja? Ali so razlog z to kakšne posebne bistvene razlike med tema dvema 
kategorijama tujcev? Ali je morda pomembna razlika v številu dolgotrajno brezposelnih oseb 
v eni in drugi kategoriji teh tujcev (dolgotrajno brezposelnih državljanov tretjih držav je v 
Sloveniji cca. osemkrat toliko kot dolgotrajno brezposelnih državljanov drugih držav članic 
EU, EGP in Švicarske konfederacije)?25 Je to povezano z vprašanjem števila upravičencev 
do denarne socialne pomoči?

2) Kaj upravičuje časovni pogoj 12 mesecev v 8.a členu ZUTD kot nujno oz. potrebno 
sredstvo za doseganje legitimnega cilja? In kako je to sredstvo upravičeno v svoji 
sorazmernosti? Ali sankcija zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 8.a člena ZUTD učinkuje na 
upravičenost državljana tretje države do denarne socialne pomoči – tako da zaradi 
»krivdnega razloga« (ko ga ZRSZ preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb) ni upravičen 
do denarne socialne pomoči? In če da, kaj upravičuje takšno posledico? Ali bi bilo mogoče 
legitimni cilj 8.a člena dosegati brez časovnega pogoja 12 mesecev? Morda na enak način, 
kot ga za državljane drugih držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije določa drugi 
odstavek 11. člena ZUTD? Ali pa je za državljane tretjih (in drugih) držav že 106. člen ZTuj-
226 ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje istega legitimnega cilja? In če 
ne, zakaj ne?

Dne 14. 12. 2020 je Zagovornik prejel odgovor MDDSZ (dopis št. 070-125/2020 z dne 
10.12. 2020). Na prvi sklop Zagovornikovih vprašanj je MDDSZ odgovorilo, da v Sloveniji 
pravnega položaja državljanov tretjih držav ne gre enačiti s pravnim položajem državljanov 
drugih držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije. Pri tem se je sklicevalo na Uredbo 
(EU) št. 492/2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji in s tem povezani 6. člen ZUTD, 
skladno s katerim so državljani drugih držav v pravicah in obveznostih, določenih z ZUTD, 
izenačeni s slovenskimi državljani. Tako mora ZRSZ zagotavljati državljanom drugih držav 
(EU, EGP in Švicarske konfederacije) enako pomoč kot državljanom Slovenije.

Na drugi sklop Zagovornikovih vprašanj pa je MDDSZ najprej odgovorilo s pojasnilom, da je 
v postopku priprave predpisa (8. a člena ZUTD) ocenilo, da je primerneje, če se 
brezposelnim osebam omogoči določen čas, v katerem lahko opravijo tečaj in izpit iz 
slovenskega jezika, saj da tudi vključevanje brezposelnih oseb v tečaj slovenskega jezika in 
sam pristop k izpitu pomenita aktivno iskanje zaposlitve. Pri tem je MDDSZ ponovilo svoje 
mnenje, da ureditev v ZUTD zasleduje ustavno legitimen cilj, ki je v zagotavljanju 
učinkovitejšega uresničevanja ustavne pravice do svobode dela (zvišanje možnosti tujih 
brezposelnih oseb za zaposlitev v Republiki Sloveniji),27 prav tako pa da so sredstva za 
dosego tega cilja nujna, primerna in sorazmerna zasledovanemu cilju oziroma koristim, ki jih 
bodo pridobile brezposelne osebe iz tretjih držav. Temu v prid naj bi govorila dejstva, ki jih je 
naštelo MDDSZ: da se z ZUTD zahteva najnižja stopnja znanja slovenskega jezika (tj. A1 
raven kot vstopna oziroma preživetvena raven znanja jezika), da sta udeležba na tečajih in 
                                                  
25 Kasneje se je to razmerje nekoliko zmanjšalo: v prvi polovici leta 2022 je bilo 6,5-krat toliko brezposelnih 
državljanov tretjih držav kot državljanov drugih držav.
26 Zagovornik je tu upošteval 106. člen ZTuj-2, kakor je veljal pred spremembo v letu 2021 (ZTuj-2F). Sicer pa 
smisel upoštevanja tega člena ZTuj-2 v kontekstu obravnave 8.a in 11. člena ZUTD ostaja tudi po njegovi 
spremembi (ko pravica do vključenosti v program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko 
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo ni več brezplačna, temveč država program sofinancira 50 %).
27 Drugi in tretji odstavek 49. člena Ustave RS (svoboda dela) določata, da vsakdo prosto izbira zaposlitev in da 
je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Razumeti je, da je iskalec zaposlitve zaradi 
neznanja slovenskega jezika v slabšem položaju na trgu dela Sloveniji v primerjavi s tistimi, ki znajo slovensko (tj. 
slovenskimi državljani in tujci z znanjem slovenščine). S spodbudami za učenje slovenščine, še posebno z 
omogočanjem brezplačnega obiska tečajev pa se omogoči izboljšanje takšnega položaja.
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opravljanje izpita prvič brezplačna, da imajo brezposelne osebe na voljo eno leto za opravo 
izpita in da je za sporazumevanje z ZRSZ in potencialnimi delodajalci vsaj minimalno znanje 
slovenskega jezika nujno potrebno. Na podlagi navedenega je MDDSZ ocenilo, da sprejeta 
ureditev 8.a člena ZUTD upošteva načelo sorazmernosti.

V zvezi z vprašanjem o učinku sankcij zaradi neizpolnitve obveznosti iz 8.a člena ZUTD 
(opraviti izpit iz osnovnega znanja slovenskega jezika v 12 mesecih od prijave na ZRSZ) na 
izgubo pravice do denarne socialne pomoči pa je MDDSZ pojasnila, da neizpolnitev te 
obveznosti, zaradi katere na ZRSZ prenehajo voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb, 
dejansko pomeni t. i. krivdni razlog po ZSVarPre. Pri tem je MDDSZ opozorilo na 28. člen 
ZSVarPre, ki v prvem odstavku določa, da do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, 
ki ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati oziroma lahko 
vpliva, ali ki brez utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko 
oziroma lahko privedejo do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega 
položaja zanjo ali njene družinske člane. V drugem odstavku tega člena pa so natančneje 
navedeni krivdni razlogi. Med njimi so v 3. točki navedeni razlogi, zaradi katerih pristojni 
organ za zaposlovanje preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb, čemur po alinejah 
sledijo pogoji, kdaj se to zgodi, med drugim, če oseba ni aktivni iskalec oz. iskalka zaposlitve 
(razen če je te obveznosti oproščena z zaposlitvenim načrtom). 

Za tak položaj gre tudi v primeru kršitve obveznosti državljana druge države po drugem 
odstavku 11. člena ZUTD kot aktivnega iskalca zaposlitve, ki ga ZRSZ preneha voditi v 
evidenci skladno s 129. členom ZUTD (ker ga ZRSZ zaradi kršitve obveznosti prepozna kot 
osebo, ki ni aktivni iskalec zaposlitve – po drugem odstavku v zvezi z deveto alinejo prvega 
odstavka 129. člena ZUTD). Ni pa povsem jasno, ali je ta isti vprašljivi status aktivnega 
iskalca zaposlitve mišljen tudi za državljane tretjih držav glede njihove obveznosti po 8. a 
členu ZUTD. 129. člen v posebni enajsti alineji prvega odstavka določa neizpolnjevanje 
obveznosti opravljanja izpita iz osnovnega znanja slovenščine kot poseben razlog za 
prenehanje vodenje osebe v evidenci brezposelnih oseb. V letu 2021 je MDDSZ predlagalo 
spremembo 3. točke drugega odstavka 28. člena ZSVarPre, ki naj ne bi več po alinejah 
določala konkretnih razlogov za prenehanje vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb oz. 
krivdnih razlogov, zaradi katerih oseba ne bi bila več upravičena do denarne socialne 
pomoči.28 Ne glede na to pa je z ozirom na jasen odgovor MDDSZ na prvi sklop 
Zagovornikovih vprašanj Zagovornik upošteval, da »vključevanje brezposelnih oseb v tečaj 
slovenskega jezika in sam pristop k izpitu predstavljata primer aktivnega iskanja zaposlitve«.

MDDSZ je pri vsem skupaj posebej poudarilo, da sam namen prijave v evidenci brezposelnih 
oseb ni v upravičenosti do socialnih transferjev, ampak v iskanju možnosti čim prejšnje 
delovne aktivacije, ki bi zmanjšala odvisnost posameznika (in njegove družine) od denarne 
socialne pomoči in drugih socialnih transferjev.

V zvezi z Zagovornikovim vprašanjem, ali bi bilo mogoče legitimni cilj iz 8.a člena ZUTD 
dosegati brez časovnega pogoja 12 mesecev, pa je MDDSZ izrazilo mnenje, da bo 
predmetna ureditev zanesljiveje in učinkoviteje prispevala k doseganju tega cilja. Pri tem je 
navedlo, da je bilo mogoče tečaje in izpite iz slovenskega jezika z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja (APZ), ki so bili na voljo že pred uveljavitvijo predmetne ureditve, opravljati na 
osnovni ravni A2-B1, medtem ko se na podlagi 8. a člena ZUTD brezposelne osebe vključijo 
v tečaj in pristopijo k izpitu na lažji, vstopni ravni znanja jezika (A1). Seveda pa jim to ne 
preprečuje, da te osebe ne bi izpolnile pogoja znanja slovenskega jezika tudi s pridobitvijo 

                                                  
28 Predlog (2020-2611-0045) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih  – še 
za javno obravnavo v mesecu juniju 2021 (v času izvedbe ocene Zagovornika sprememba (še) ni bila sprejeta); 3.
točka drugega odstavka 28. člena naj bi se spremenila tako, da bi se glasila: »3. prenehanje vodenja v evidenci 
brezposelnih oseb, če se oseba sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb ali če pristojen organ za zaposlovanje
po uradni dolžnosti izda odločbo o prenehanju vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb;«.
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javne listine, s katero izkazuje znanje slovenščine (na vstopni ravni A1) na drug način (preko 
drugih tečajev – na podlagi svojega statusa in drugih zakonov).29

*
Zagovornik je dne 8. 6. 2021 poslal poizvedbo na ZRSZ. Za namen ugotavljanja dejanskega 
stanja oz. preverjanja morebitnih že učinkujočih posledic izvrševanja obravnavanih določb 
ZUTD po njihovi uveljavitvi koncem leta 201930 je Zagovornik zastavil ZRSZ naslednja 
vprašanja:

1) Ali že opažate določen učinek izvrševanja 8.a člena ZUTD? Kakšen je ta učinek? Ali 
opažate spremembo glede na prejšnje pogoje? Je ta sprememba pozitivna – ali se več 
tujcev, državljanov tretjih držav, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, nauči osnov 
slovenskega jezika? Ali pa te spremembe ne opažate? Ali je morda sprememba negativna –
ali je zdaj več tujcev, ki jih zaradi neizpolnitve pogoja iz 8.a člena ne vodite v evidenci 
brezposelnih oseb (ste jih torej »izpisali«)?

2) Koliko primerov izpisa iz evidence brezposelnih oseb zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 8.a 
člena ZUTD (za državljane tretjih držav) ste zabeležili v obdobju od začetka izvajanja te 
določbe zakona? Koliko primerov izpisa iz evidence brezposelnih oseb pa ste v istem 
obdobju zabeležili zaradi neizpolnjevanja pogoja iz drugega odstavka 11. člena ZUTD (za 
državljane drugih držav)?

3) Kakšna je struktura skupine oseb, ki ste jih izpisali iz evidence brezposelnih oseb zaradi 
neizpolnjevanja pogoja iz 8.a člena ZUTD – po konkretnem državljanstvu/narodnosti in po 
spolu? Prosimo za predstavitev analize teh podatkov po odstotkih. Ali je morda opazen večji 
delež albanskih žensk?

Dne 16. 7. 2021 je Zagovornik prejel odgovor ZRSZ (dopis št. 092-258/2021-2 z dne 16. 7. 
2021). ZRSZ je pojasnil, da je bil z določbo 44. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
pripravo na drugi val COVID-1931 (ZIUPDV) začetek upoštevanja roka 12 mesecev po prvem 
odstavku 8.a člena ZUTD prestavljen v obdobje po 31. 12. 2021. Pred tem pa je veljal 
(skladno s prvim odstavkom 54. člena ZUTD-E kot prehodno določbo)32 za mejnik, po 
katerem je začel veljati rok iz 8.a člena, 24. 4. 2021. Tako ZRSZ (v nadaljevanju tudi: Zavod) 
do takrat še nobenega tujca ni prenehal voditi v evidenci brezposelnih oseb zaradi neznanja 
slovenskega jezika na vstopni ravni (A1). Podaljšanje roka je predlagal sam Zavod, ker se 
zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije od meseca marca 2020 do meseca aprila 2021 
niso izvajali tečaji in izpiti iz znanja slovenskega jezika v živo in tako do konca leta 2021 
Zavod ne bi mogel omogočiti vključitve vsem brezposelnim tujcem v tečaje in izpite, saj 
izvajalci tečajev in izpitov niso imeli dovolj kapacitet. Zavod je tudi ocenil, da tečaji 
slovenščine za osebe brez vsakega znanja jezika niso primerni za izvedbo na daljavo. 

Sicer pa je ZRSZ pojasnil, da vsebinsko sodeluje s Centrom za slovenski jezik33 pri Filozofski 
fakulteti (Univerze v Ljubljani), ki za karierne svetovalce izvajal seminar o izpitih na vstopni 
ravni, potrebah in značilnostih kandidatov. Poleg tega Zavod spodbuja tujce k uporabi 
kariernih središč za pripravo na izpit, da bi bili tako čim bolj uspešni. Tudi v času epidemije je 
Zavod intenzivno vključeval tujce v tečaje in izpite iz slovenskega jezika v okviru zmožnosti 
izvajalcev. Tako se je kljub epidemiji število vključitev povečalo. Iz priložene tabele je
razvidno, da je bilo v tečaje slovenščine (na vseh ravneh) v celotnem letu 2020 vključenih 
479 tujcev, izpit (na vseh ravneh)  pa je opravljalo 33 tujcev. V (le) prvi polovici leta 2021 je 

                                                  
29 Npr. zdaj polovično plačljiv (prej pa brezplačen) program učenja slovenščine po 106. členu ZTuj-2.
30 Rok za upoštevanje časovne omejitve iz  8.a člena ZUTD je začel teči z dnem 24. 4. 2020
31 Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP
32 »Rok iz prvega odstavka novega 8.a člena zakona začne teči štiri mesece od uveljavitve tega zakona.«
33 Pravi naziv je Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.
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bilo v tečaje slovenščine vključenih že 809 tujcev, izpit pa jih je opravljalo 161. Zavod in 
Center za slovenski jezik sta z dobrim sodelovanjem vzpostavila spletni servis za izmenjavo 
podatkov o opravljenih izpitih iz slovenščine, zaradi česar tujcem ne bo treba pošiljati Zavodu 
teh dokazil. V letu 2021 je Zavod pripravil tudi poseben interni priročnik za karierno 
svetovanje osebam z migrantskim ozadjem. ZRSZ si namreč prizadeva, da imajo karierni 
svetovalci potrebna znanja in veščine, da svoje stranke, ki imajo izkušnje migracije in so v 
procesu integracije v družbo, v tem procesu podprejo. Kot je ZRSZ posebej poudaril, osebe 
prihajajo iz številnih držav in kultur, katerih specifik na Zavodu (še) ne poznajo, zaradi česar 
mora karierni svetovalec najprej brezposelno osebo spoznati, nato pa identificira njene 
močne strani in zaposlitvene ovire. Neznanje slovenskega jezika je ena od ključnih ovir pri 
integraciji in dostopu na trg dela, zato svetovalci spodbujajo osebe k učenju slovenščine ter 
jih takoj po prijavi v evidenco brezposelnih oseb informirajo o brezplačnih tečajih
slovenskega jezika v lokalnem okolju oziroma jih napotujejo v tečaje slovenščine z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja. Nepismene tujce pa najprej napotujejo v programe 
opismenjevanja, šele potem na tečaje slovenskega jezika za raven A1. Pri tem je ZRSZ 
opozoril, da se v času vključitve v (ta) ukrep aktivne politike zaposlovanja prekine tek roka za 
izpolnitev pogoja iz 8.a. člena ZUTD. Uspešna integracija migrantov v družbo pa pomeni, da 
ta dosega primerljiv položaj glede na druge prebivalce, ki imajo enako izobrazbo, poklicne 
kvalifikacije in druge značilnosti.

Ker Zavod zaradi podaljšanja roka upoštevanja časovne omejitve iz 8.a člena ZUTD takrat (v 
sredini leta 2021) še ni začel nobenega postopka prenehanja vodenja tujca v evidenci 
brezposelnih oseb iz razloga neizpolnjevanja pogoja iz 8.a člena ZUTD, Zagovorniku tudi 
(še) ni mogel odgovoriti na zastavljena vprašanja. Je pa ZRSZ pojasnil, da ne vodi evidenc o 
narodnosti tujcev, temveč o državljanstvu. Zagovorniku je ZRSZ posredoval dve tabeli, v 
katerih je predstavil število brezposelnih državljanov posameznih tretjih držav ter število 
brezposelnih državljanov posameznih drugih držav EU, EGP in Švicarske konfederacije, 
vključenih v evidenco brezposelnih oseb (podatki so za mesec junij 2021). Pri tem je v obeh 
tabelah posebej predstavil, koliko izmed teh tujcev iz posamezne države ne zna slovensko in 
koliko od njih je žensk. Zagovornik je na podlagi teh podatkov opravil analizo.

Izmed evidentiranih brezposelnih državljanov tretjih držav je bilo največ državljanov Bosne in 
Hercegovine (2722, od teh 1230 žensk), Kosova (1224, od teh 905 žensk), Severne 
Makedonije (852, od teh 502 ženski) in Srbije (605, od teh 341 žensk). Od evidentiranih 
brezposelnih bosansko-hercegovskih državljanov jih je 51% izkazovalo neznanje 
slovenščine, od teh je bilo 40% žensk (kar predstavlja 46% vseh evidentiranih brezposelnih 
bosansko-hercegovskih državljank. Od evidentiranih brezposelnih kosovskih državljanov jih 
je 66% izkazovalo neznanje slovenščine, od teh je bilo 76% žensk (kar predstavlja 68% vseh 
evidentiranih brezposelnih kosovskih državljank). Od evidentiranih brezposelnih severno-
makedonskih državljanov jih je 52% izkazovalo neznanje slovenščine, od teh je bilo 54% 
žensk (kar je 61% vseh evidentiranih brezposelnih severno-makedonskih državljank). Od 
evidentiranih brezposelnih srbskih državljanov jih je 48% izkazovalo neznanje slovenščine, 
od teh je bilo 48% žensk (kar je 56% vseh evidentirano brezposelnih srbskih državljank). 
Vseh tujcev iz tretjih držav, vključenih v evidenco brezposelnih oseb v mesecu juniju 2021, je 
bilo 6441, od teh je bilo 3592 žensk. 54% jih je izkazovalo neznanje slovenščine, od teh 53% 
žensk (kar je 55% vseh evidentiranih brezposelnih državljank tretjih držav). 

Izmed državljanov EU, EGP in Švicarske konfederacije pa je bilo v evidenco brezposelnih 
oseb v mesecu juniju 2021 vključenih  največ državljanov Hrvaške (503, od teh 242 žensk) in 
Bolgarije (201, od teh 89 žensk). Od evidentiranih brezposelnih hrvaških državljanov jih je 
43% izkazovalo neznanje slovenščine, od teh 49% žensk (kar je 43% vseh evidentiranih 
brezposelnih hrvaških državljank). Od evidentiranih brezposelnih bolgarskih državljanov jih je 
45% izkazovalo neznanje slovenščine, od teh je bilo 33% žensk (kar je 34% vseh 
evidentiranih brezposelnih bolgarskih državljank). Vseh tujcev drugih držav EU EGP in 
Švicarske konfederacije, vključenih v evidenco brezposelnih oseb, je bilo 987, od teh 522 



16

žensk. 40% jih je izkazovalo neznanje slovenščine, od teh 50% žensk (kar je 39% vseh 
evidentiranih državljank teh držav). 

Zagovornik je dne 11. 5. 2022 poslal na ZRSZ novo poizvedbo, v katerem je Zavodu 
zastavil enak sklop vprašanja kot v poizvedbi z dne 8. 6. 2021.

Dne 20. 6. 2022 je Zagovornik prejel nov odgovor ZRSZ (dopis št. 092-258/2021-5 z dne 
17. 6. 2022). V njem je Zavod navedel, da je do začetka meseca junija 2022 na tečaje in 
izpite slovenskega jezika napotil 1705 tujcev iz tretjih držav. 1830 brezposelnih tujcev je do 
dne 16. 6. 2022 izpolnilo pogoj osnovnega znanja slovenščine iz 8.a člena ZUTD (opravljen 
izpit oz. predloženo dokazilo o znanju slovenščine na ravni zahtevnosti A1), 567 tujcev pa je 
ZRSZ zaradi neznanja slovenščine prenehal voditi v evidenci brezposelnih oseb. Po navedbi 
Zavoda ti podatki kažejo, da se je več tujcev naučilo slovenščine vsaj na stopnji A1, kot pa jih 
je zaradi neznanja slovenščine izgubilo status brezposelne osebe. Ob tem je ZRSZ 
(ponovno) poudaril, da tujci z znanjem slovenščine izboljšajo svoje možnosti za vstop na 
slovenski trg dela, saj tako bolj ustrezajo zahtevam prostih delovnih mest, kar posledično 
pomeni, da se lažje vključijo v delovni proces pri delodajalcih ter kandidirajo za bolj kvalitetna 
delovna mesta. Znanje slovenščine pozitivno vpliva na razumevanje pravic iz delovnega 
razmerja ter nasploh na komunikacijo in pokrivanje potreb v vsakdanjem življenju. Po mnenju 
ZRSZ se z znanjem slovenščine doseže boljša in hitrejša integracija ter socialna vključenost 
brezposelnih tujcev v slovensko družbo.

V svojem novem odgovoru Zagovorniku je ZRSZ ponovno izpostavil svoje tesno sodelovanje 
s Centrom za slovenščino kot drugim in tujim jezikom pri Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani z namenom, da bodo tujci čim bolje pripravljeni na izpit iz slovenščine na ravni A1. 
Ponovno je tudi omenil pripravo internega priročnika za karierno svetovanje osebam z 
migrantskim ozadjem in dodatno usposobljene karierne svetovalce. Poleg tega je Zavod 
navedel, da so za tujce, ki ne govorijo slovenščine in nimajo izkušenj s slovenskim trgom 
dela, razvili programe, kot so »Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno 
zaščito in tujce« ter delavnici »Integracija na trg dela« in »Podpora ranljivim skupinam na 
trgu dela«. Pri izvedbi teh delavnic je omogočeno sodelovanje kulturnega mediatorja, 
vsebino pa podajajo s pomočjo tolmača v jeziku, ki ga osebe razumejo, saj v času vključitve 
praviloma (še) niso sposobne slediti zahtevnejšim vsebinam v slovenskem jeziku. Sicer pa 
Zavod tujcem brezplačno zagotavlja slovarček »Prvih 500 besed po slovensko« v 
bosanskem, srbskem, makedonskem, albanskem, ruskem in ukrajinskem jeziku.

Nadalje je ZRSZ navedel, da ne beleži izpisov iz evidence brezposelnih oseb iz razloga 
drugega odstavka 11. člena ZUTD, tj., ko gre za obveznost izkazovanja znanja jezika 
slovenščine državljanov drugih držav EU, EGP in Švicarske konfederacije (v okviru aktivnega 
iskanja zaposlitve po dogovoru v zaposlitvenem načrtu). Pri tem je Zavod poudaril, da je izpis 
iz evidence možen, če oseba ni vsaj dvakrat izpolnjevala (oz. v drugo izpolnila) svoje 
obveznosti aktivnega iskalca zaposlitve v roku šestih mesecev (skladno z deveto alinejo 
prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 129. člena ZUTD).34 567 tujcev je iz 
evidence brezposelnih oseb Zavod izpisal na podlagi 11. alineje prvega odstavka 129. člena 
ZUTD zaradi neizpolnjevanja pogoja po 8.a členu ZUTD. ZRSZ je v odgovoru Zagovorniku 
poslal tabelo s podatki o teh tujcih (državljanih tretjih držav), in sicer o številu brezposelnih 
državljanov posameznih tretjih držav ter med njimi o številu in deležu moških in žensk. 
Zagovornik je na podlagi teh podatkov opravil analizo. 

567 tujcev, ki so bili zaradi neizpolnjevanja pogoja po 8.a členu ZUTD izpisani iz evidence 
brezposelnih oseb, predstavlja 24% (oz. pribl. ¼) vseh tujcev, ki so od 1. 1. 2022 do 16. 6. 
                                                  
34 Gre za šestmesečno obdobje, v katerem učinkuje odločba ZRSZ po prvi kršitvi obveznosti. V tem času mora 
oseba kot aktivni iskalec zaposlitve opraviti svojo obveznost, sicer se šteje, da jo drugič krši. Po tej kršitvi sledi 
izpis iz evidence brezposelnih oseb. Gre za splošno določbo, ki velja za različne obveznosti aktivnih iskalcev 
zaposlitve (skladno z zaposlitvenim načrtom).
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2022 dokazovali znanje slovenščine po tem pogoju. Največ izmed teh 567 tujcev je bilo 
državljanov Kosova (230, kar predstavlja 40% vseh), od teh 82% žensk. Sledijo državljani 
Bosne in Hercegovine (136, od teh 43% žensk), Severne Makedonije (100, od teh 74% 
žensk) in Srbije (36, od teh 58% žensk). Od vseh teh 567 tujcev je 369 žensk, kar je 65% 
(oz. 2/3) vseh. Med temi ženskami pa je kar 71% državljank Kosova (189) ali Severne 
Makedonije (73), kar je skupaj 46% od vseh 567 izpisanih tujcev. Kot je opozoril Zavod, gre 
predvsem za ženske, katerih materni jezik je albanščina. Po mnenju ZRSZ je razlog za 
njihov večji delež med odjavami zaradi neznanja slovenščine v tem, da so njihovi zakonci 
praviloma zaposleni, one pa dobijo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji zaradi združitve 
družine ter se pri Zavodu prijavijo zaradi uveljavljanja pravice do denarno socialne pomoči. 
Pri tem ZRSZ opaža, da te ženske velikokrat niso motivirane za zaposlitev in da so pogosto 
socialno izolirane. Zato jih ZRSZ z namenom reševanja njihove problematike poleg 
vključevanja v navedene storitve in programe izdatno informira in motivira tudi za 
vključevanje v programe socialne aktivacije, v katerih sodeluje kulturni mediator.

6. Analogen nizozemski primer (Sodišče evropske unije)

Zaradi nekaterih pomembnih analogij je Zagovornik proučil primer, v katerem je Sodišče 
Evropske unije (v nadaljevanju: SEU) dne 4. 6. 2015 izdalo sodbo o predhodnem vprašanju 
(zadeva C-579/13). Nizozemsko sodišče Centrale Raad van Beroep se je na SEU obrnilo v 
zadevi P in S proti Commissie Sociale Zeherheid Breda (Odbor za socialno varnost Breda) in 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen (Svet župana in 
občinskih svetnikov občine Amstelveen). SEU je odločalo o tem, ali so specifične določbe 
nacionalne zakonodaje na Nizozemskem glede obveznosti državljanov tretjih držav, ki so 
povezane s statusom rezidentstva za daljši čas, v nasprotju z Direktivo Sveta 2003/109/ES z 
dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas.35 Kot 
sporna je bilo namreč predstavljena zahteva nizozemskega zakona o tujcih, po kateri mora 
tuj državljan kot rezident za daljši čas v okviru dolžnosti integracije v družbo (po 
nizozemskem zakonu o integraciji) opraviti v določenem roku izpit iz osnovnega znanja 
nizozemskega jezika in poznavanja nizozemske družbe. Če izpita ne opravi, je kaznovan z 
globo, določi pa se mu tudi nov rok za opravljanje izpita z novo kaznijo globe, če ga zopet ne 
opravi. Sodišče je odločalo, ali je ta zahteva v nasprotju ali v skladu z določbama drugega 
odstavka 5. člena in prvega odstavka 11. člena Direktive Sveta 2003/109/ES. Drugi odstavek 
5. člena omenjene direktive določa, da lahko države članice (EU) zahtevajo od državljanov 
tretjih držav, da izpolnjujejo pogoje za integracijo v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo. 
Prvi odstavek 11. člena te direktive pa določa, da se rezidenti za daljši čas obravnavajo 
enako kot državljani (držav članic), in sicer glede pravic, ki so v tem delu direktive posebej 
navedene (od točke a do h) – med njimi dostop do zaposlitve in samozaposlitve, 
izobraževanje in poklicno usposabljanje ter socialno zavarovanje, socialna pomoč in socialno 
varstvo.

SEU je odločilo,36 da navedeni določbi Direktive Sveta 2003/109/ES ne nasprotujeta 
nacionalni zakonodaji, ki državljanom tretjih držav, ki že imajo status rezidenta za daljši čas, 
nalaga dolžnost uspešno opraviti test integracije v družbo, tudi če ta je ob nespoštovanju 
sankcionirana z globo. Pogoj je, da pravila za izvajanje te dolžnosti ne ogrozijo uresničitve 
ciljev, ki jim sledi navedena direktiva, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Ob tem je 
SEU navedlo, da so z naložitvijo prevelikih stroškov in globe lahko ogroženi cilji, ki jim sledi 
direktiva, to pa izpodkopava njen poln učinek.37 Njen osnovni cilj je vključevanje državljanov 

                                                  
35 Direktiva dostopna na spletni strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=celex%3A32003L0109.
36 Sodba je dostopna na spletni strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0579.
37 Prav tam, točke 50 – 54.
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tretjih držav, ki so v državah članicah rezidenti za daljši čas, v družbo, v kateri živijo.38 Pri tem 
je SEU navedlo, da tako osvojitev znanja jezika kot znanja o družbi države članice 
gostiteljice bistveno olajša sporazumevanje med državljani tretjih držav in državljani zadevne 
države članice ter poleg tega spodbuja interakcijo in razvoj socialnih stikov med njimi. Prav 
tako osvojitev znanja jezika države gostiteljice olajša dostop državljanov tretjih držav do trga 
dela in poklicnega izobraževanja.39 Glede na to, da je za državljane države gostiteljice 
mogoče domnevati, da posedujejo znanje jezika in poznavanje družbe te države, za 
državljane tretjih držav pa ne,40 je SEU v teh dveh skupinah prebivalcev države članice 
prepoznalo njuna bistveno  različna oz. neprimerljiva položaja. Ker pa velja, da se primerljivi 
položaji ne obravnavajo različno in različni položaji ne enako,41 je ugotovilo, da z zahtevo po 
izkazovanju znanja jezika in poznavanju družbe države gostiteljice, ki velja za državljane 
tretjih držav, ni kršena pravica slednjih do enakega obravnavanja v primerjavi z državljani 
zadevne države članice.42

Ob proučevanju predstavljene zadeve SEU se je Zagovornik seznanil tudi s sklepnimi 
predlogi za odgovor SEU nizozemskemu sodišču, ki jih je dne 28. 1. 2015 predstavil 
generalni pravobranilec Maciej Szpunar.43 V njegovem prispevku so za zadevni primer 
Zagovornika posebej pomenljivi deli, v katerih je generalni pravobranilec poudaril razliko med 
integracijskimi sredstvi kot bodisi ukrepi, katerih edini cilj je olajšati integracijo oseb (v družbo 
države gostiteljice), bodisi kot pogoji za pridobitev in izvrševanje nekaterih pravic.44 Ob tem je 
izrazil mnenje, da so integracijska sredstva (kot je tudi znanje jezika in poznavanje družbe 
države gostiteljice) kot ukrepi lahko upravičena oz. v skladu z Direktivo Sveta 2003/109/ES, 
medtem ko je ta skladnost vprašljiva, če so integracijska sredstva določena kot pogoj za 
pridobitev in izvrševanje določenih pravic (npr. v okviru socialne varnosti).45 V konkretni 
zadevi je generalni pravobranilec prepoznal zahtevo po zanju jezika in poznavanju družbe 
zadevne države članice (Nizozemske) kot ukrep za integracijo državljanov tretjih držav, a je 
obenem poudaril tudi vprašanje njegove sorazmernosti. Navedel je, da če dolžnost 
integracije zadeva rezidente za daljši čas, ta ne sme pretirano otežiti izvrševanja pravic, 
povezanih z njihovim statusom (npr. pravica do dela oz. opravljanja dejavnosti, do 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja).46 Ukrepi za integracijo imajo tako v nasprotju s 
pogoji za integracijo edini cilj olajšati udeležbo osebe v gospodarskem in družbenem življenju 
države gostiteljice in nikakor ne morejo biti instrument za izbor priseljencev ali za nadzor 
priseljevanja.47 Po mnenju generalnega pravobranilca je to, da mora državljan tretje države 
opraviti test iz znanja jezika in poznavanja družbe zadevne države članice, nesorazmeren 
ukrep glede na cilj olajšati udeležbo osebe (ki je že rezident za daljši čas) v življenju družbe 
države gostiteljice.48 Še posebej je generalni pravobranilec poudaril nesorazmernost 
naloženih sankcij za osebe, ki testa ne opravijo (uspešno). Po njegovem mnenju sankcija 
krepi prisilno naravo integracijskih sredstev in njihovo vlogo kot instrumenta za nadzor 
v rokah uprave, s čimer se briše meja med pogojem in ukrepom za integracijo. Možnost 
naložiti sankcijo, razen če je ta upravičena zaradi izmikanja dolžnosti osebe,49 tako pomeni 
visoko stopnjo vmešavanja države v položaje oseb, ki imajo status rezidenta za daljši čas, ki 

                                                  
38 Prav tam, točka 46.
39 Prav tam, točka 47.
40 Prav tam, točka 42.
41 Prav tam, točka 41.
42 Prav tam, točka 43.
43 Na spletni strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CC0579&from=EN.
44 Prav tam, točki 48 in 55.
45 Prav tam, točke 56 – 58.
46 Prav tam, točka 81.
47 Prav tam, točka 86.
48 Prav tam, točke 92 – 97.
49 Prav tam, točka 104.
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je varovan s pravom EU.50 Zato je po mnenju generalnega pravobranilca naložitev sankcij 
rezidentom za daljši čas težko upravičiti z vidika Direktive Sveta 2003/109/ES.51

Kot je razvidno, SEU ni v celoti sledilo predlogom generalnega pravobranilca, čeprav je 
upoštevalo razliko med integracijskimi sredstvi kot ukrepi ali kot pogoji. V sami zahtevi za 
opravljanje izpita iz znanja jezika in poznavanja družbe zadevne države članice za državljane 
tretjih držav kot rezidente za daljši čas ni ugotovilo nesorazmernosti. Vendar je ob tem 
določilo pogoj, da ta zahteva ne sme ogroziti uresničevanja ciljev upoštevane direktive. Pri 
tem je posebej poudarilo prav vprašanje sorazmernosti sankcij – v zadevnem primeru kazni 
globe za neopravljen oz. neuspešno opravljen izpit.

*
Predstavljeni nizozemski primer SEU je za predmetno oceno Zagovornika poučen z več 
vidikov. Čeprav ni enak primeru, v katerem je Zagovornik ocenjeval diskriminatornost 
zakonskih določb, pa je dovolj podoben, da ga je Zagovornik v postopku izvedbe svoje 
ocene posebej proučil. Zahteva po opravljanju izpita iz znanja jezika (in poznavanja družbe) 
države gostiteljice kot dolžnost, ki jo morajo v določenem roku izpolniti državljani tretjih držav 
pod grožnjo posebne sankcije, če izpita ne opravijo, kaže na določeno analogijo z vsebino 
zadevnega primera Zagovornikovega postopka. Izpostavljena nujnost, da takšen ukrep 
pomeni sorazmerno sredstvo za doseganje legitimnega cilja (skladnega z namenom 
določene direktive EU), ter s tem povezana vprašljivost sorazmernosti v obsegu sankcije, sta 
elementa nizozemskega primera SEU, ki ju je Zagovornik v svojem postopku posebej 
upošteval. Prav tako tudi opozorilo generalnega pravobranilca glede razlikovanja med 
integracijskimi sredstvi kot ukrepi za integracijo tujcev v družbo države gostiteljice ali kot 
pogoji za pridobitev (oz. ohranitev) in izvrševanje določenih pravic. Enako pa je upošteval 
tudi dejstvo, da sta položaja državljanov države gostiteljice in tujih državljanov bistveno 
različna in zato neprimerljiva, kadar gre za vprašanje izpolnjevanja integracijskih dolžnosti. 

7. Izvedena ocena Zagovornika 

7.1. Ocena diskriminatornosti drugega odstavka 11. člena ZUTD (državljani 
drugih držav – vprašanje primerljivosti položajev)

Zagovornik je najprej ocenjeval, ali je vključenost v tečaj in opravljanje izpita iz osnovnega 
znanja slovenščine kot posebna obveznost v okviru aktivnega iskanja zaposlitve za 
državljane drugih držav EU diskriminacija teh tujcev v primerjavi s slovenskimi državljani na 
področju zaposlovanja oz. javnih storitev zaposlitvenega svetovanja, ali pa takšna neenaka 
obravnava dejansko ni diskriminacija.

Skladno s 5. členom Uredbe (EU) št. 492/2011 in 6. členom ZUTD mora Zavod pri obravnavi 
brezposelnih oseb državljane drugih držav EU (ter EGP in Švicarske konfederacije) 
obravnavati enako kot državljana Republike Slovenije. Zagotavljati jim mora enako pomoč pri 
iskanju zaposlitve ter zanje upoštevati enake pravice in obveznosti, saj je pravni položaj 
obeh kategorij državljanov v EU izenačen.

Vendar pa položaja slovenskih državljanov in državljanov drugih držav dejansko nista enaka 
v situaciji, ko ZRSZ od osebe, za katero izvaja storitev pomoči oz. svetovanja, pričakuje 
znanje slovenskega jezika kot ustreznega orodja za uspešno sporazumevanje s svetovalci 
Zavoda in kompetentno vključevanje teh oseb na slovenski trg dela. Za slovenske 
državljane, ki jih obravnava Zavod, se namreč že predpostavlja, da znajo slovensko (razen 

                                                  
50 Prav tam, točka 101.
51 Prav tam, toka 102.
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redkih izjem),52 medtem ko to ne velja za tujce, bodisi državljane drugih bodisi državljane 
tretjih držav. Če tujec ne zna zadovoljivo slovensko (vstopna raven zahtevnosti A1), je 
komunikacija z njim otežena, včasih tudi nemožna, sam tujec pa je za ustrezen vstop na trg 
dela v Sloveniji v dejansko slabšem položaju v primerjavi s slovenskimi državljani (in tistimi 
tujci, ki znajo zadovoljivo slovensko).

Tako pri vstopanju na trg dela ta specifičen položaj tujca, ki ne zna zadovoljivo slovensko, ne 
more biti povsem primerljiv s položajem slovenskega državljana, za katerega se znanje 
slovenščine že predpostavlja. Za doseganje primerljivega položaja s slovenskim državljanom 
takšnemu tujcu manjka prav zadovoljivo znanje slovenščine. Upoštevajoč to dejstvo je 
posebna obravnava teh tujcev v primerjavi z državljani Republike Slovenije upravičena in ni 
diskriminatorna, saj različno obravnavanje oseb v različnih položajih ne pomeni 
diskriminacije. Vsak položaj namreč zahteva sebi primerno posebno obravnavo oseb v tem 
položaju. 

Položaj tujca, ki ne zna zadovoljivo slovensko, je mogoče izboljšati oz. spremeniti, da dosega 
primerljivost s slovenskim državljanom. Ukrep za dosego takšnega izboljšanega položaja je 
prav učenje zadovoljivega znanja slovenščine. Republika Slovenija tujcem z dovoljenjem za 
prebivanje in delo v Sloveniji v ta namen zagotavlja organiziran ter (do prvega opravljanja 
izpita) brezplačen obisk tečajev slovenščine in pristop k izpitu. Takšen ukrep je Zagovornik 
ocenil kot primeren za doseganje cilja izenačenja položaja brezposelnih tujcev z 
brezposelnimi slovenskimi državljani pri vstopanju na trg dela v Sloveniji. Seveda pa pri tem 
ostaja naloga tujca, da se nauči slovenščine.

V primeru drugega odstavka 11. člena ZUTD je ta naloga za državljane drugih držav EU ter 
EGP in Švicarske konfederacije opredeljena kot obveznost, da se vključijo v tečaj in 
pristopijo k izpitu iz znanja slovenskega jezika (na vstopni ravni zahtevnosti A1). Gre za 
posebno obveznost, ki dopolnjuje sklop siceršnjih obveznosti brezposelne osebe, ki aktivno 
išče zaposlitve, kot jih opredeljuje prvi odstavek 11. člena ZUTD. Med te obveznosti spadajo 
določene splošne obveznosti, kot je redno spremljanje objav prostih delovnih mest in 
javljanje na razpise, odzivanje na napotnice Zavoda in drugih izvajalcev APZ, udeleževanje 
zaposlitvenih razgovorov, javljanje Zavodu v določenem roku po poteku zadnje dogovorjene 
aktivnosti po zaposlitvenem načrtu. Poleg teh pa mora oseba izpolnjevati še vse druge 
dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem načrtu – kot posebne obveznosti. Zaposlitveni načrt 
opredeljuje 113. člen ZUTD. Gre za pisni dogovor med brezposelno osebo in Zavodom (oz. 
svetovalcem ZRSZ), v katerem so opredeljeni zaposlitveni cilji in potrebne aktivnosti za 
uresničevanje teh ciljev brezposelne osebe (v okviru njenega konkretnega iskanja zaposlitve 
in vključitve v ukrepe APZ – z namenom čim hitrejše zaposlitve). Zaposlitveni načrt se 
spremlja in dopolnjuje na vsaki obravnavi s svetovalcem zaposlitve. 

Posebna določba drugega odstavka 11. člena ZUTD je dejansko oblika posebne obveznosti 
za brezposelne tujce kot aktivne iskalce zaposlitve, ki so državljani drugih držav in za katere 
velja, da (še) ne znajo zadovoljivo slovensko. Z uspešno opravljenim izpitom po obiskovanju 
tečaja pa potem dokazujejo nasprotno. Enako velja, če so znanje pridobili drugače (kot 
določa tretji odstavek 11. člena v povezavi s sedmim odstavkom 8.a člena ZUTD). Če izpita 
iz zadovoljivega znanja slovenščine ne opravijo oz. ga opravijo neuspešno, pa zanje velja 
enaka sankcija, kot velja za vsakega brezposelnega iskalca zaposlitve, kadar ne izpolni 
katere od obveznosti po 11. členu ZUTD – ob drugi kršitvi te obveznosti v šestmesečnem 
roku po izdani odločbi o prvi kršitvi ga Zavod izpiše iz evidence brezposelnih oseb (po deveti 
alineji prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 129. člena). Pri tem pa ZUTD za 
državljane drugih držav ne določi nobenega splošnega roka za opravljanje izpita iz znanja 
                                                  
52 Npr. nekaterih oseb, ki pridobijo slovensko državljanstvo zaradi »izjemnega prispevka k razvoju Republike 
Slovenije« (izjemni športniki, kulturniki, znanstveniki, gospodarstveniki ipd.), kot to omogoča 13. člen Zakona o 
državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/17). Vendar pa 
takšna izjema ne nasprotuje osnovnemu pravilu oz. predpostavki.
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slovenščine (pred prvo kršitvijo obveznosti). Ta se sicer lahko dogovorno določi v 
zaposlitvenem načrtu, ki pa je bistveno prilagojen vsaki posamezni brezposelni osebi. 

Zagovornik je ocenil, da je določitev obveznosti iz drugega odstavka 11. člena ZUTD 
smiselna in primerna ter da iz predstavljenih razlogov za državljane drugih držav ni 
diskriminatorna. Ker gre za obravnavo tujcev, ki so v primerjavi s slovenskimi državljani v 
posebnem in zato dejansko neprimerljivem položaju, ne gre za diskriminacijo. Zagovorniku 
pa v tem primeru tudi ni treba preverjati možne izjeme od prepovedi neposredne 
diskriminacije (po 13. členu ZVarD), saj je obravnava že ocenjena kot nediskriminatorna 
zaradi različnosti položajev primerjanih kategorij državljanov.

7.2. Ocena diskriminatornosti 8.a člena ZUTD (državljani 
tretjih držav – vprašanje sorazmernosti ukrepa oz. pogoja)

Zagovornik je v nadaljevanju postopka ocenjeval, ali različno obravnavanje državljanov tretjih 
držav v primerjavi z državljani drugih držav, ko za prve velja 12 mesečni rok za opravljanje 
izpita iz osnovnega znanja slovenščine, za druge pa ne, pomeni neposredno diskriminacijo 
državljanov tretjih držav zaradi njihovega državljanstva na področju zaposlovanja oz. javnih 
storitev zaposlitvenega svetovanja, ki ima lahko za posledico poseg tudi v druge pravice, 
predvsem na področju socialne zaščite. Ob tem je Zagovornik ocenjeval tudi, ali so morda 
državljani prav določenih tretjih držav (z ozirom na njihov jezik in kulturo oz. narodnost) v še 
posebno manj ugodnem položaju, kar bi lahko razkrivalo njihovo posredno diskriminacijo 
med državljani tretjih držav.

MDDSZ je v odgovoru na poizvedbo Zagovornika navedlo, da pravnega položaja državljanov 
tretjih držav ne gre enačiti s pravnim položajem drugih držav članic EU, EGP in Švicarske 
konfederacije. Vendar pa Zagovornik pri obravnavi državljanov tretjih in drugih držav EU na 
ZRSZ po ZUTD ni ocenjeval zakonskih določb z vidika primerjave pravnega položaja enih in 
drugih državljanov, temveč njihovo pravno obravnavo v enaki situaciji. V njej sta položaja 
obeh kategorij državljanov dejansko povsem primerljiva – in sta obenem neprimerljiva s 
položajem slovenskih državljanov (kot že predstavljeno). Tako državljani tretjih držav, 
obravnavani po 8.a členu ZUTD, kakor tudi državljani drugih držav, obravnavani po drugem 
odstavku 11. člena ZUTD, so tujci, za katere se predpostavlja, da ne znajo zadovoljivo 
slovensko oz. da morajo svoje znanje dokazovati z ustreznim izkazom.

Z ozirom na tako ocenjeno dejstvo primerljivosti položajev državljanov tretjih držav in 
državljanov drugih držav je Zagovornik svoj postopek ocenjevanja diskriminatornosti 8.a 
člena ZUTD nadaljeval z izvedbo tridelnega testa sorazmernosti, s katerim je preveril, ali 
lahko ureditev po 8.a členu ZUTD predstavlja izjemo od prepovedni neposredne 
diskriminacije (po 13. členu ZVarD). Najprej je Zagovornik ocenil, ali je cilj določb 8.a člena 
ZUTD legitimen. Potem pa je še ocenjeval, ali je ukrep oz. pogoj iz 8.a člena ZUTD ustrezno, 
potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje legitimnega cilja.

7.2.1. Legitimnost cilja

Legitimen cilj je tisti, ki je v določeni družbi pravno in moralno oz. etično sprejemljiv. Kot že 
predstavljeno, je MDDSZ navajalo, da je cilj ureditve po 8. členu ZUTD učinkovitejša 
integracija državljanov tretjih držav na slovenski trg dela (tako že v obrazložitvi k novemu 
členu spremenjenega ZUTD v predlogu ZUTD-E).53 Na drug način je isti cilj MDDSZ 
opredelilo tudi kot učinkovitejše uresničevanje ustavne pravice do svobode dela z višanjem

                                                  
53 Glej 3. točko pričujoče ocene (predstavitev odgovora MDDSZ na Zagovornikovo mnenje v dopisu št. 0700-
16/2019/90 z dne 19. 11. 2019).
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možnosti tujih brezposelnih oseb za zaposlitev v Republiki Sloveniji.54 Ta opredelitev lahko 
povsem primerljivo velja tudi za državljane drugih držav (EU, EGP in Švicarske 
konfederacije).

Zagovornik je ocenil, da je učinkovitejša integracija državljanov tretjih držav na slovenski trg 
dela vsekakor legitimen cilj. Obenem je tudi ocenil, da je ta cilj povsem primerljiv s ciljem, ki 
ga Republika Slovenija dosega z ureditvijo po drugem odstavku 11. člena ZUTD za 
državljane drugih držav, tj., njihovo učinkovitejše uresničevanje ustavne pravice do svobode 
dela z zvečanjem njihovih možnosti za zaposlitev v Republiki Sloveniji, kar omogoča 
učinkovitejšo integracijo državljanov drugih držav na slovenski trg dela.

7.2.2. Ustreznost

Zagovornik je moral oceniti, ali je za doseganje učinkovitejše integracije državljanov tretjih 
držav na slovenski trg dela ustrezna določba prvega odstavka 8.a člena ZUTD, ki tem 
osebam nalaga obveznost, da najpozneje v 12 mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih 
oseb z javno veljavnim spričevalom o uspešno opravljenem izpitu (po opravljenem tečaju) 
dokazujejo osnovno znanje slovenskega jezika (če tega ne dokazujejo ustrezno drugače –
skladno s sedmim odstavkom 8.a člena ZUTD).55 Če te obveznosti v navedenem roku ne 
opravijo, jih Zavod izpiše iz evidence brezposelnih oseb (skladno z enajsto alinejo prvega 
odstavka 129. člena ZUTD).

Ustreznost sredstva pomeni, da je z njim mogoče doseči zaželeni legitimni cilj. Zagovornik je 
ocenil, da je učinkovitejšo integracijo državljanov tretjih držav na slovenski trg dela mogoče 
doseči z izpolnjevanjem obveznosti iz 8.a člena ZUTD, saj uspešno opravljen tečaja iz 
osnovnega znanja slovenščine, kar brezposelna oseba na Zavodu izkazuje z javno veljavnim 
spričevalom o uspešno opravljenem izpitu, bistveno prispeva k zvečanju zaposlitvenih 
možnosti takšne osebe na slovenskem trgu dela. To sta obsežno pojasnila tako MDDSZ kot 
ZRSZ, Zagovornik pa je tem pojasnilom sledil. Pri tem ni toliko bistven pogoj, da mora oseba 
opraviti izpit iz osnovnega znanja slovenščine v 12 mesecih. Ključno je, da lahko oseba 
doseže zahtevano znanje slovenščine (na vstopni ravni – zahtevnost A1) in to ustrezno 
dokazuje ter da brez tega znanja ne more doseči predstavljenega cilja učinkovitejše 
integracije na slovenski trg dela.

Zagovornik je tako ocenil, da je določba prvega odstavka 8.a člena ZUTD ustrezno sredstvo 
za doseganje predstavljenega legitimnega cilja.

7.2.3. Potrebnost (oz. nujnost)

Nadalje je moral Zagovornik oceniti, ali je za doseganje učinkovitejše integracije državljanov 
tretjih držav na slovenski trg dela potrebna (oz. nujna) določba prvega odstavka 8.a člena 
ZUTD. Potrebnost oz. nujnost sredstva pomeni, da je zaželeni cilj mogoče doseči le s tem 
sredstvom oz. da za doseganje tega cilja ne obstaja milejše sredstvo, takšno, ki v določene 
pravice, svoboščine ali ugodnosti oseb posega v manjši meri, z njim pa je cilj vendarle 
mogoče doseči. 

                                                  
54 Glej 5. točko pričujoče ocene (predstavitev odgovora MDDSZ na Zagovornikovo poizvedbo v dopisu št. št. 070-
125/2020 z dne 10.12. 2020).
55 »(7) Šteje se, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je državljan tretje države:
-    dokončal osnovno šolo v Republiki Sloveniji;
-    dokončal katerikoli javnoveljavni izobraževalni program za pridobitev izobrazbe v Republiki Sloveniji;
-    dokončal katerikoli javnoveljavni študijski program v Republiki Sloveniji, ki se je izvajal v slovenskem jeziku;
-    dokončal osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki 
avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.«
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Če državljan tretje države v 12 mesecih od prijave v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ 
ne  opravi uspešno izpita iz osnovnega znanja slovenščine in to izkaže s predložitvijo javno 
veljavnega spričevala (če osnovnega znanja slovenščine ne dokazuje ustrezno drugače), ga 
Zavod izpiše iz evidence brezposelnih oseb. Kot je pojasnilo MDDSZ, se takšna oseba še 
vedno lahko vpiše v (širšo) evidenco iskalcev zaposlitve. Vendar pa to ne spremeni dejstva, 
da skladno z določbami Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) takšna oseba, ki 
sicer izpolnjuje druge pogoje upravičenosti do denarne socialne pomoči (glede prebivališča, 
povezanih oseb, dohodkovnega in premoženjskega cenzusa), zaradi krivdnega razloga ni 
upravičena do denarne socialne pomoči. Posledično pa se zanjo in njeno družino ali 
partnersko skupnost zmanjša socialna varnost. 

Kot krivdni razlog na strani takšne osebe se šteje dejstvo, da oseba ni izpolnila obveznosti v 
okviru svoje vloge kot aktivnega iskalca zaposlitve, kakor je po pojasnilu MDDSZ treba 
razumeti tudi vključevanje brezposelnih oseb v tečaj slovenščine in sam pristop k izpitu.56

Glede slednjega je Zagovornik ocenil, da to ni sporno za državljane drugih držav (saj to jasno 
izhaja iz drugega odstavka 11. člena ZUTD in učinkuje sankcijsko po drugem odstavku v 
povezavi z deveto alinejo prvega 129. člena ZUTD). Kot predstavljeno zanje velja obravnava 
kršitve obveznosti glede pridobitve in dokazovanja osnovnega znanja slovenskega jezika (na 
ravni zahtevnosti A1) enako kot se obravnava vsaka druga kršitev obveznosti aktivnega 
iskalca zaposlitve. S tem je povezano tudi dejstvo, da za državljane drugih držav ni določen 
splošen 12 mesečni rok. Zagovornik je to ocenil kot smiseln oz. primeren ukrep. Obenem pa
je ocenil, da je pri obravnavi državljanov tretjih držav dejansko sporno, da neizpolnitev 
pogoja 12 mesecev, v katerem mora oseba ustrezno dokazati svoje zadovoljivo znanje 
slovenščine, učinkuje kot krivdni razlog (ki mu sledi izpis iz evidence brezposelnih oseb in 
posledično neupravičenost do denarne socialne pomoči), pa čeprav si oseba lahko v svoji 
aktivnosti za pridobitev tega znanja iskreno prizadeva oz. se trudi po svojih močeh. 
Zagovornika pojasnila MDDSZ niso prepričala v smeri možne potrditve tega pogoja iz 8.a 
člena ZUTD kot nujnega. Pri tem pa je ocenil, da je ureditev za državljane drugih držav (EU, 
EGP in Švicarske konfederacije) sprejemljiva alternativa ureditvi za državljane tretjih držav. 

Ureditev iz drugega odstavka 11. člena ZUTD je milejši ukrep za doseganje istega cilja. 
Sankcijska posledica neizpolnitve te obveznosti je sicer enaka, tj. izpis iz evidence 
brezposelnih oseb in posledično neupravičenost do denarne socialne pomoči (po ZSVarPre). 
Vendar pa njen nastop ni vezan na neizpolnitev obveznosti v roku 12 mesecev, temveč na 
način obravnave kršitve katerekoli izmed obveznosti aktivnega iskalca zaposlitve, tj. da po 
prvi kršitvi ZRSZ izda odločbo, ki učinkuje šest mesecev (od vročitve odločbe), v katerih 
mora oseba opraviti obveznost. Šele če je v drugo ne opravi, sledi izpis iz evidence 
brezposelnih oseb (po drugem odstavku 129. člena ZUTD). A (kot že predstavljeno) do prve 
kršitve ni določen splošen časovni rok, temveč je to odvisno od zaposlitvenega načrta, ki je 
prilagojen vsaki posamezni brezposelni osebi. Zagovornik je ocenil, da je tako postopanje 
najbolj primerno zaradi potrebe po ustrezni strokovni obravnavi konkretne brezposelne 
osebe na Zavodu. Zagovornik pri tem upošteva tudi nabor različnih ukrepov, ki jih ZRSZ 
ponuja tujim državljanom, še posebno državljanom tretjih držav – od vključitve v podporne 
oz. motivacijske delavnice in programe za boljšo integracijo na trg dela, do brezplačnega 
slovarja prvih 500 slovenskih besed, sodelovanje kulturnega mediatorja in vključitev v 
programe socialne aktivacije (kar je skupen projekt ZRSZ in centrov za socialno delo). 

Zagovornik je tako ocenil, da določba prvega odstavka 8.a člena ZUTD ni (nujno) potrebno 
sredstvo za doseganje predstavljenega legitimnega cilja. Pri tem je cenil, da bi tudi za 
državljane tretjih držav lahko veljala določba drugega odstavka 11. člena ZUTD, ki 

                                                  
56 Glej 5. točko pričujoče ocene (predstavitev odgovora MDDSZ na Zagovornikovo poizvedbo v dopisu št. št. 070-
125/2020 z dne 10.12. 2020).
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predstavlja milejši ukrep, saj izpolnitev obveznosti (kot vsake druge obveznosti aktivnega 
iskalca zaposlitve) ne pogojuje s splošnim časovnim rokom 12 mesecev.

7.2.4. Sorazmernost (v ožjem smislu)

Zagovornik je moral še oceniti, ali je določba prvega odstavka 8.a člena ZUTD sorazmerna 
(v ožjem smislu) za doseganje učinkovitejše integracije državljanov tretjih držav na slovenski 
trg. Sorazmernost sredstva pomeni, da se z njim zaželeni cilj doseže na način, ki ne posega 
čezmerno v pravice, svoboščine ali ugodnosti oseb, torej kot sredstvo, ki za doseganje 
zaželenega cilja ne prinaša več škode kot koristi.

Kot že predstavljeno, neizpolnitev pogoja 12 mesecev iz prvega odstavka 8.a člena ZUTD, tj. 
časovnega roka, v katerem mora državljan tretje države izkazati Zavodu zadovoljivo 
(osnovno) znanje slovenščine, sankcijsko učinkuje z izpisom takšne osebe iz evidence 
brezposelnih oseb, kar pa ima za posledico neupravičenost osebe do denarne socialne 
pomoči in s tem zmanjšanje socialne varnosti oz. zaščite. To vpliva na zmanjšanje socialne 
zaščite tudi njene družine ali partnerske skupnosti (če oseba ni samska ali brez otrok). 
Posledično se poveča tveganje revščine takšnih oseb in njihovih družin oz. partnerskih 
skupnosti, kar pa zaradi stiske lahko vodi v več dela na črno oz. sive ekonomije ali celo 
možnih kriminalnih dejanj (npr. kraje). Obenem posledica takšne sankcije povzroči za ZRSZ 
izgubo stika z osebo, ki spadajo v bolj ranljive skupine. Med njimi so lahko osebe, ki se 
dejansko trudijo za pridobitev znanja slovenščine, a (še) niso dovolj vešče, da bi jim to 
uspelo v splošno zadanem časovnem roku, ali pa so takšne osebe preslabo motivirane za 
iskanje zaposlitve in zato (ali povezano tudi še z drugimi razlogi) sploh nimajo interesa za 
učenje slovenščine. 

Po podatkih ZRSZ in Zagovornikovi analizi kar četrtina vseh brezposelnih tujih državljanov, 
za katere se je v obdobju od 1. 1. 2022 do 16. 6. 2022 preverjalo izpolnjevanje obveznosti 
oz. pogoja iz 8.a člena ZUTD, tega ni izpolnjevala in jih je ZRSZ zato izpisal iz evidence 
brezposelnih oseb. Domnevamo lahko, da bi bilo teh izpisov manj, če svetovalci ZRSZ ne bi 
bili vezani na upoštevanje 12 mesečnega roka. Tako bi imeli več možnosti za ustrezno 
diskrecijo v skladu s svojo strokovno avtonomijo pri kreiranju zaposlitvenega načrta za 
brezposelnega tujca in v tem okviru dogovornem določanju tudi časovnega okvira za 
opravljanje njegovih obveznosti – kot je to predvideno za državljane drugih držav po 11. 
členu ZUTD. Na ta način bi bila sorazmernost lahko zagotovljena. Nasprotno pa pogoj iz 8.a 
člena ZUTD ne zagotavlja sorazmernosti, saj ne omogoča ustrezne strokovne diskrecije 
svetovalcev Zavoda, ob neizpolnitvi splošnega pogoja 12 mesecev pa državljane tretjih držav 
zaradi posledične neupravičenosti do denarne socialne pomoči (iz »krivdnega razloga«) 
izpostavlja tveganju poslabšane socialne varnosti, celo revščine.

Zagovornik je tako ocenil, da določba prvega odstavka 8.a člena ZUTD ni sorazmerno 
sredstvo za doseganje predstavljenega legitimnega cilja, ker čezmerno posega v pravice 
državljanov tretjih oseb do socialne zaščite.

*
Zagovornik je ocenil, da ureditev po 8.a členu ZUTD ne sodi med izjeme od prepovedi 
neposredne diskriminacija, saj je ta ureditev sicer ustrezno, a ne (nujno) potrebno in tudi ne 
sorazmerno sredstvo za doseganje učinkovitejše integracije državljanov tretjih držav na 
slovenski trg dela.

7.2.5. Vprašanje posredne diskriminacije (narodnost, jezik, 
kultura)



25

Zagovornik je ocenjeval še, ali je morda ureditev po 8.a členu ZUTD posredno 
diskriminatorna za državljane prav določenih tretjih držav, ker jih zaradi njihove narodnosti 
oz. jezika in kulture postavlja v manj ugoden položaj v primerjavi z drugimi državljani tretjih 
držav ter obenem ne sodi med izjeme od prepovedi diskriminacije (kot ustrezno in nujno 
potrebno sredstvo za doseganje legitimnega cilja). Da 8.a člen TUTD ne sodi med izjeme od 
prepovedi diskriminacije, je Zagovornik predhodno že ocenil – to pa velja tako za 
neposredno kot za posredno diskriminacijo.

Iz odgovorov ZRSZ na poizvedbo Zagovornika (skupaj s tabelami) je razvidno, da so 
državljani Kosova in Severne Makedonije, še posebno ženske, v nadpovprečnem deležu 
zastopani med državljani tretjih držav, ki jih je moral Zavod zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 
8.a člena ZUTD izpisati iz evidence brezposelnih oseb. Kot navaja ZRSZ, gre za albansko 
govoreče ženske (torej državljanke Kosova in Severne Makedonije albanske narodnosti), ki 
so pridobile dovoljenje za prebivanje (in potem postale stalne prebivalke) v Sloveniji zaradi 
združitve družine. Navadno ostajajo doma (opravljajo gospodinjska dela), možje pa so 
zaposleni. Po mnenju ZRSZ so te ženske prijavljene v evidenco brezposelnih oseb ZRSZ 
(zgolj) zaradi potrebe izpolnjevanja tega pogoja za upravičenost do denarne socialne 
pomoči, niso pa motivirane za iskanje zaposlitve in so pogosto socialno izolirane. Kot kaže, 
so te osebe zaradi določb 8.a člena ZUTD v primerjavi z drugimi državljani tretjih držav 
dejansko v slabšem položaju zaradi svojih kulturnih navad in jezika. 

Te osebe bi potrebovale posebno obravnavo, s katero bi lahko odpravljali oz. preprečevali 
njihovo posredno diskriminacijo. ZRSZ je v svojem odgovoru sicer navedel, da te osebe 
izdatno informira in motivira z namenom reševanja njihove problematike – tudi za 
vključevanje v programe socialne aktivacije, pri katerih sodeluje kulturni mediator. Vendar pa 
vsi ti ukrepi izgubljajo svoj smisel, kadar obravnavane osebe zaradi izpisa iz evidence 
brezposelnih oseb ne prihajajo več na obravnavo k svetovalcu Zavoda.

Zagovornik je tako ocenil, da ureditev po 8.a členu ZUTD med državljani tretjih držav 
posredno diskriminira albanske državljanke Kosova in Severne Makedonije.

7.3. Sklepno

Zagovornik je ocenil, da ureditev glede izkazovanja osnovnega znanja slovenskega jezika 
(raven zahtevnosti A1) po drugem odstavku 11. člena ZUTD ni diskriminatorna do 
državljanov drug držav članic EU ter EGP in Švicarske konfederacije v primerjavi s 
slovenskimi državljani. Obenem je Zagovornik ocenil, da je ureditev po 8.a členu neposredno 
diskriminatorna do državljanov tretjih držav v primerjavi z državljani drugih držav ter da je 
med državljani tretjih držav še posredno diskriminatorna do albanskih državljank Kosova in 
Severne Makedonije. 

Glede na navedeno bo Zagovornik MDDSZ podal priporočilo za zakonske spremembe, s 
katerimi bo ocenjena diskriminacija odpravljena. 

Pripravil:
Aljoša Gadžijev,                                                    Miha Lobnik
Svetovalec Zagovornika I                                               ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Poslano:
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- zbirka dok. gradiva
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