
 
  

IRSKA 

VAŠ VODNIK ZA NOV ZAČETEK 

IRSKA POZDRAVLJA VAŠO PRIHODNOST 

Namen te iniciative je, da vam poda koristne informacije ob vašem 
prihodu na Irsko. Vodič predstavlja korake, ki jim sledite pred svojim 
potovanjem in prihodom na Irsko. V njem so koristni podatki in naslovi, 
kjer lahko najdete dodatno pomoč. 

PRED ODHODOM DOBITE INFORMACIJE 

Selitev v tujino je lahko čudovita izkušnja, ki ljudem ponudi možnost, da spoznajo kulturne, družbene in 
gospodarske značilnosti življenja v drugi državi. Irska je priljubljen cilj mobilnih evropskih iskalcev 
zaposlitve in mnogo ljudi je že izkoristilo prednosti svoje pravice do življenja in dela na Irskem. A da 
boste lahko iz svoje izkušnje potegnili kar največ, je zelo pomembno, da pred odhodom pridobite 
informacije o delovnih mestih*, življenjskih in delovnih pogojih, pravicah iz delovnega razmerja in 
trenutni gospodarski situaciji. 

To lahko storite s pomočjo sistema EURES (EURopean Employment Services), ki ga je Evropska 
komisija ustanovila z namenom, da spodbudi prost pretok delavcev. 

EURES omogoča dostop do naslednjih storitev: 

• prek 3.000.000 delovnih mest po vsej Evropi, vključno z Irsko; 

• centralno informacijsko podatkovno bazo o življenjskih in delovnih pogojih v vsaki od teh držav; 

• posebej usposobljene svetovalce EURES znotraj nacionalnega zavoda za zaposlovanje, ki vam 
bodo ponudili celosten nasvet in svetovanje o mobilnosti. Na Irskem je sistem EURES 
zasnovan v sklopu Zavoda za zaposlovanje pri Ministrstvu za socialno zaščito (Department of 
Social Protection).  

Do EURES-a lahko dostopate prek interneta na povezavi www.eures.europa.eu ali prek svojega 
krajevnega urada Zavoda za zaposlovanje. 

 

KONTROLNI SEZNAM 

OB PRIHODU PROSIMO ZAGOTOVITE, DA IMATE S SEBOJ: 

• veljavni EU/EGP ali švicarski potni list ali državno osebno izkaznico 
• kopije pogodbe ali pogojev za zaposlitev in razumevanje le-teh 
• nastanitev na območju, kamor se boste preselili 
• evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, kritje nujnih zdravstvenih stroškov ali zasebno 

zdravstveno zavarovanje (po želji) 

• zadostna sredstva, s katerimi lahko razpolagate dokler ne prejmete prve plače, ali se po potrebi 
vrnete domov  

• ustrezne E-obrazce (U1, U2, U3) 

V primeru morebitnih vprašanj v povezavi z zgoraj navedenim, stopite v stik z EURES svetovalcem v 
svoji državi, ali z irskim EURES svetovalcem (kontaktne podatke lahko najdete na strani 
www.eures.europa.eu)  

 

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


 
  

 

OSEBNA ŠTEVILKA ZA JAVNE STORITVE (PPS št.) 

Vsak iskalec zaposlitve na Irskem mora zaprositi za irsko osebno številko za javne storitve (PPS št.). 
Za pridobitev te številke morate najprej stopiti v stik z enim izmed centrov za socialno varstvo, ki so 
pooblaščeni za izdajo PPS številk. Za nadaljnje informacije o postopku prijave in zahtevah obiščite 
spletno stran Ministrstvu za socialno zaščito (Department of Social Protection) : www.welfare.ie  

Državljani EU, Švice in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) imajo pravico, da na Irskem živijo in 
delajo brez delovnega dovoljenja, v okviru plačilnih in delovnih pogojev pa imajo enake pravice kot irski 
državljani. 

V primeru, da ste član EU in/ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ne potrebujete dovoljenja 
za bivanje. Vsi nedržavljani, ki niso državljani države članice Evropske unije, Evropskega 
gospodarskega prostora ali Švice, se morajo registrirati pri Garda (Irska državna policija) državnem 
uradu za priseljevanje: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

 

ISKANJE DELA 

Pred odhodom na Irsko najprej preglejte priložnosti za delo na Irskem ter poiščite predhodne nasvete in 
informacije pri EURES svetovalcih v vaši državi. Z njimi lahko stopite v stik prek vašega lokalnega 
urada za zaposlovanje (obiščite tudi spletno stran   www.eures.europa.eu za kontaktne podatke 
EURES svetovalcev).  

Ob prihodu se za pomoč pri iskanju zaposlitve in druge informacije o Irski obrnite na lokalni Intreo urad; 
ti se nahajajo v vseh večjih mestih na Irskem.  

Državljani Evropskega gospodarskega prostora imajo prost dostop do storitev Irske službe za 
zaposlovanje. Do podrobnosti o prostih delovnih mestih na Irskem lahko dostopate prek katerekoli 
Intreo pisarne in/ali spletne strani Jobs Ireland www.jobsireland.ie  

Intreo je enotna kontaktna točka za vse zaposlitve in pomoči pri dohodku. Intreo nudi prilagojeno 
storitev glede na vaše posamezne potrebe, kar vključuje: nasvete glede izobraževanja, šolanja in 
priložnostih za osebni razvoj, pomoč pri iskanju dela, kot tudi informacije o ter dostop do našega 
širokega obsega pomoči pri dohodku. V vseh pisarnah po državi je na voljo tudi možnost jezikovnega 
tolmačenja. Za več informacij obiščite: www.intreo.ie 

Zasebne agencije za zaposlovanje 

Zasebne agencije za zaposlovanje iskalcem zaposlitve ne morejo zaračunati osnovne storitve vpisa v 
njihove baze podatkov. Vse agencije morajo delovati v skladu z dovoljenjem Ministrstvo za 
podjetništvo, trgovino in zaposlovanje (Department of Enterprise, Trade and Employment). Seznam 
agencij za zaposlitev z ustreznimi dovoljenji je na voljo na strani za dodelitev dovoljenj agencijam za 
zaposlitev, ki jo najdete na strani Ministrstva. Za nadaljnje informacije se prijavite v 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  

Zasebne agencije so navedene tudi pod "Zaposlitvene agencije" na rumenih straneh telefonskega 
imenika: www.goldenpages.ie in na zvezi agencij, ki se imenuje Državna zveza za zaposlovanje: 
www.nrf.ie 
 

V primeru, da potrebujete informacije o vaših pravnih pravicah na delu, stopite v stik s službo za 
zaposlene na +353 059 917 8990 ali se prijavite na www.workplacerelations.ie  

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
file:///C:/Users/PM/Downloads/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

 

Nastanitev 

Nakup in najem  

Najamete lahko opremljene ali neopremljene prostore za nastanitev. Ponavadi je treba plačati 
enomesečno varščino.  

Informacije o nastanitvi so na voljo v nacionalnem in krajevnem tisku ter v spletu. Nepremičninske 
agencije, ki se ukvarjajo s prodajo in oddajanjem v najem: 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.property.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Javna oskrba 

Spodaj so našteta podjetja, ki so odgovorna za oskrbo s plinom, elektriko in vodo:  

• plin: Irish Gas Board ('Bord Gáis Éireann'); www.bordgaisenergy.ie 
• elektrika: Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 
• Voda: irska voda; www.water.ie     

 

ANGLEŠČINA 

Svetovalni svet za šole angleškega jezika nudi seznam priznanih šol, ki poučujejo angleščino kot tuji 
jezik. Seznam je dosegljiv na www.acels.ie  

Tukaj je seznam organizacij, ki jih je odobrilo Ministrstvo za izobraževanje (Department of Education). 
Seznam posodabljajo redno. 

Poleg tega krajevna knjižnica morda ponuja tudi jezikovne tečaje prek telefona ali skupine za izmenjavo 
jezikov. Seznam krajevnih knjižnic in njihove kontaktne podatke najdete na spletni strani www.library.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
http://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/


 
  

PRAVICE ZAPOSLENIH 

Odgovornost delodajalcev je, da zagotovijo, da so vsi njihovi zaposleni deležni določenih osnovnih 
pravic zaposlenih. Te pravice določa podrobni zakon o zaposlovanju. 
 
Komisija za delovna razmerja (WRC) je bila 1. oktobra 2015 ustanovljena za zagotovitev skladnosti z 
zakonom o pravicah zaposlenih prek storitev nadziranja, preiskovanja in kazenskega pregona. Komisija 
za delovna razmerja nadzoruje mnoge vidike pravic zaposlenih, med drugim pogoje za zaposlitev, 
plače, dopust, izgubo službe, odpustitev, odpoved, premeščene delavce in selitev na Irsko v iskanju 
dela. Za več informacije se prosimo prijavite v www.workplacerelations.ie 
 
Od 1. januarja 2022 minimalna plača znaša 10,50€ na uro. 
 
Višina minimalne plače se občasno poviša. Podatki o trenutnih minimalnih plačah so vedno na voljo pri 
Službi za stike s strankami na delovnem mestu, ki deluje v okviru Ministrstvo za podjetništvo, trgovino 
in zaposlovanje (Department of Enterprise, Trade and Employment). Za več informacij se prosimo 
prijavite v www.workplacerelations.ie 

Določeni industrijski sektorji, kot so kmetijstvo, gostinstvo, čiščenje, gradbeništvo, energetika, hoteli 
(zunaj Dublina, Dun Laoghaire, mesta Cork), maloprodajne trgovine z živili in varovanje, so predmet 
pravno obvezujočih sporazumov/pravilnikov, ki določajo minimalno plačo, ta pa je lahko višja od 
državne minimalne plače. Podrobnosti o in kopije teh sporazumov/pravilnikov so ob zahtevi na voljo pri 
Službi za stike s strankami na delovnem mestu na strani www.workplacerelations.ie 

Pogodba o zaposlitvi 

Zakon o delovnih razmerjih iz leta 1994 navaja, da morajo delodajalci delavcem podati pisno izjavo s 
posebnimi določbami o pogojih o zaposlitvi. Pisna izjava mora vsebovati določbe glede 

• pogojev o zaposlitvi, ki se nanašajo na ime in priimek delodajalca  
• kraja dela 
• naziva/vrste dela 
• datuma začetka zaposlitve 
• predvidenega trajanja pogodbe (v primeri začasne pogodbe) ali datuma, na katerega se 

pogodba izteče (v primeru pogodbe za določen čas)  
• urne postavke ali metode izračuna plače 
• plačilnih obdobij 
• števila delovnih ur (tudi nadur) 
• zakonskih pravic do počitka in odmora 
• plačanega dopusta 
• nezmožnosti opravljanja dela zaradi bolezni ali poškodbe  
• pokojnin in pokojninskih načrtov 
• pravic do odpovedi, kolektivnih pogodb 

Te določbe ne veljajo za osebo, ki je bila pri delodajalcu neprekinjeno zaposlena manj kot 1 mesec. 
Pisno izjavo o določbah mora delodajalec podati največ dva meseca od začetka veljave pogodbe. pri 
delodajalcu. 

Sindikati 

Članstvo v sindikatu je prostovoljno. V skladu z irskim zakonom o zaposlovanju imate povsem enake 
pravice kot delavci iz Irske. Eden izmed največjih sindikatov na Irskem, SIPTU, je ustanovil podružnico 
za čezmejne delavce. Za nadaljnje informacije stopite v stik s sindikatom SIPTU na +353 1 858 6300  
ali se prijavite v www.siptu.ie 

 

 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
file:///C:/Users/PM/Downloads/www.siptu.ie


 
  

VARNOST IN ZDRAVJE 

Sektor za varnost in zdravje je irski državni organ, odgovoren za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu. Informacije o varnosti in zdravju na delovnem mestu lahko najdete na spletni strani www.hsa.ie      

 

OBDAVČEVANJE (PAYE – Pay As You Earn (sprotno plačevanje)) 

Kaj morate storiti? 

Vaš novi delodajalec mora od vaše plače v skladu s sistemom PAYE odšteti davek. Če želite zagotoviti, 
da je vaš davek pravilno obračunan že od začetka, ter se prepričati, da delodajalec od vaše plače 
odšteje pravilno vsoto davka, morate storiti dve stvari: 

• Svojemu delodajalcu posredujte svojo PPS št. (Osebna številka za javne storitve). Vaš 
delodajalec bo izpostavi davčne uprave nato sporočil, da ste pričeli z delom. 

• Ob prejemu vaše PPS št. s strani Ministrstva za socialno varstvo, lahko zaprosite za potrdilo o 
davčnih olajšavah in sicer tako, da izpolnite obrazec 12A (Prošnja za potrdilo o davčnih 
olajšavah in splošni stopnji dohodnine) ter ga pošljete izpostavi davčne uprave. Za obrazec 12A 
vprašajte svojega delodajalca. Povedal vam bo tudi, kam morate izpolnjen obrazec 12A poslati. 
V primeru, da vaš delodajalec nima obrazca 12A, ga lahko prejmete na vsaki izpostavi davčne 
uprave ali prek telefonske številke 1890 306 706. Po možnosti vse to storite takoj, ko sprejmete 
ponudbo za delo – tudi če gre le za začasno ali počitniško delo. To bo vašem delodajalcu in 
izpostavi davčne uprave zagotovilo čas, da stvari uredijo še pred vašo prvo plačo. 

Kaj sledi? 

Izpostava davčne uprave bo vam in vašemu delodajalcu poslala potrdilo o davčnih olajšavah in splošni 
stopnji dohodnine, ki podrobno navaja vrednost davčnih olajšav1, ki vam pripadajo. 

Kdaj začnem plačevati dohodnino? 

Dohodnino boste običajno začeli plačevati ob svoji prvi plači. Višina dohodnine je odvisna od stopnje 
vaše plače ter vrednosti vaših davčnih olajšav.  
 
Povzetek stopenj dohodnine (ena oseba) 
 
• 20% od prvih 36 800.00 € zaslužka 
• 40% od vseh zaslužkov nad 36 800.00 € 
 
Opomba:  
Zgoraj navedeni zneski so bili pravilni v času izdaje. Vendar pa se lahko spremenijo. Za nadaljnja 
pojasnila in informacije stopite v stik z davčno upravo prek telefonske številke 01 865 5000 ali prijave v 
www.revenue.ie  

 

 

 

 

 

 
1 To so osebne davčne olajšave, ki se posameznikom dodelijo prek sistema odbitkov davka 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 
  

SOCIALNA VARNOST 

 
Če razmišljate o tem, da bi na Irsko potovali na delo, študij ali v pokoj, je pomembno, da poznate sistem 
socialne varnosti, ki velja na Irskem.  
 
Na Irskem večina delodajalcev in zaposlenih (nad 16 in pod 66 leti starosti) plačuje socialno 
zavarovanje (PRSI) ter prispevke v sklad za socialno zavarovanje. Pomagali vam bodo, da boste 
upravičeni do socialne podpore, kot je na primer podpora iz iskalce delovnih mest, podpora za bolezen 
in državna pokojnina (prispevke plačujejo delodajalec in zaposleni). Prispevek, ki ga plačate, je odvisen 
od vaše plače in poklica, zaradi česar se imenuje prispevek k socialnemu zavarovanju, vezanemu na 
plačo (PRSI). Prispevki za socialno varnost so razdeljeni v različne kategorije, poznane kot razredi ali 
stopnje prispevkov. Razred in stopnjo prispevkov, ki jih plačate, določa vrsta vašega dela. Za več 
informacij o prispevkih PRSI obiščite spletno stran Ministrstvu za socialno zaščito (Department of Social 
Protection): www.welfare.ie     
 

Selitev na Irsko in vaše pravice do socialne varnosti 

V primeru, da prihajate iz države, ki je predmet EU predpisov ali Bilateralnih sporazumov o socialni 
varnosti (države EU/EGP), so vaše pravice do pokojnine iz druge države zaščitene, ko se preselite na 
Irsko. Morda boste lahko združili svoje podatke o zavarovanju iz Irske in iz druge države ter boste 
upravičeni do pokojnine ali plačila socialne podpore. 

Plačila za socialno pomoč 

V primeru, da prihajate iz države, ki je predmet EU predpisov (država EU/EGP), s seboj prinesite 
obrazca U1 (nekdaj E301) in E104. Ta obrazca sta na voljo pri ustreznih agencijah za socialno varnost 
v vaši državi izvora ter nudita podatke o vašem socialnem zavarovanju. Če vaši prispevki za socialno 
varnost v drugi državi in/ali na Irskem niso zadostni, ste lahko upravičeni do podpore za plačilo, ki je 
ustrezna glede na vaše okoliščine. Podpora pri plačilu ni povezava s stanjem vašega socialnega 
zavarovanja. V primeru, da je vaš dohodek nižji od določene stopnje, boste morda upravičeni do 
plačila, ki je primeren za vaše potrebe. Pri plačilih za socialno pomoč veljajo tudi zahteve glede 
prebivališča. 

Prenos nadomestila za brezposelnost  

V primeru, da ste nezaposleni, se lahko vaše nadomestilo za brezposelnost prenese iz države, ki jo 
zapuščate, če ste ga prejemali več kot 4 tedne. V skladu z EU predpisi lahko zaprosite za prenos 
nadomestila na Irsko ter s seboj prinesete kopijo obrazca U2 (ki nadomešča obrazec E303), kot tudi 
podrobnosti o vašem plačilu. Ko prispete na Irsko se v roku enega tedna prijavite na svojem lokalnem 
uradu za socialno delo. Svoje nadomestilo lahko prejemate 13 tednov (v nekaterih primerih tudi do 26 
tednov). Prejemali boste enako nadomestilo, kot bi ga prejemali v državi, ki ste jo zapustili. 

 

ODPRTJE BANČNEGA REČUNA 

Ugotovili boste, da za delo in življenje na Irskem potrebujete neke vrste bančni račun. Na njem lahko 
hranite denar, prek njega opravljate denarna nakazila, nanj prejemate plačo itd. 

Večina bank za odprtje računa zahteva identifikacijski dokument s sliko (npr. potni list ali vozniško 
dovoljenje) in dokazilo o naslovu (npr. blagajniški izpisek, naslovljen na prosilca). Za dokazilo vaše 
identitete in naslova ne morete uporabiti istega dokumenta. 

Za ogled seznama veljavne dokumentacije obiščite spletno stran www.citizensinformation.ie        

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

V primeru, da ste državljan EU/EGP ali Švice ter potujete ali bivate na Irskem, ste v primeru bolezni ali 
nesreče upravičeni do brezplačne zdravniške oskrbe v javnih bolnišnicah državne zdravstvene službe 
(HSE) in prostovoljnih bolnišnicah. 

Z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EUKZZ) si lažje priskrbite pravočasno in preprosto 
zdravniško pomoč. Ta kartica dokazuje, da ste del programa zdravstvenega zavarovanja, ki se 
uporablja v drugi državi članici v EU/EGP ali Švici. 
 
Storitve za zunanje paciente v javnih bolnišnicah so prav tako brezplačne, vendar bodo morali nekateri 
brez napotnice zdravnika splošne medicine vseeno plačati začetni znesek. V primeru, da ste nastanjeni 
v zasebni bolnišnici ali na zasebni postelji v javni bolnišnici, boste morali plačati tako oskrbo kot tudi 
zdravljenje. Če imate zasebno zdravstveno zavarovanje, lahko le-to deloma ali v celoti krije vaše 
stroške. 
Za podrobne informacije o bolnišničnih storitvah na Irskem obiščite stran www.citizensinformation.ie 

Nesreče in nujni primeri / Žrtev nesreč 

Večina splošnih in nekatere specializirane bolnišnice imajo oddelke za nesreče in nujne primere, ali 
oddelke za žrtve nesreč, kjer se lahko zglasite brez napotnice zdravnika splošne medicine. V primeru, 
da vas sprejmejo brez napotnice zdravnika splošne medicine, vam lahko to tudi zaračunajo. Vendar pa 
v primeru, da se morate vrniti na nadaljnje preglede v povezavi z isto boleznijo ali nesrečo, ponovno 
plačilo ni potrebno.  

Brezplačno zdravstvo – Zdravstvene kartice 

Zdravstvena kartica, ki jo izda Irska zdravstvena služba (HSE) nosilcu omogoča, da brezplačno prejme 
določene zdravstvene storitve. V primeru, da je vaš dohodek nižji od določene meje, ste lahko morda 
upravičeni do brezplačnega zdravstvenega varstva (zdravstvene kartice). To je mogoče preveriti v vaši 
lokalni izpostavi zdravstvene službe. Če prejmete zdravstveno kartico, kartica običajno krije vas in vašo 
soprogo ali soproga, kot tudi vzdrževane družinske člane. Podrobnosti o svoji lokalni izpostavi 
zdravstvene službe lahko najdete v svojem lokalnem telefonskem imeniku ali na strani www.hse.ie  

Zasebno zdravstveno zavarovanje 
Na Irskem delujejo številni ponudniki zasebnih zdravstvenih zavarovanj. Podjetja, ki nudijo zasebna 
zdravstvena zavarovanja: 

• www.vhi.ie     
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

IZOBRAŽEVANJE 

Irska vlada zagotavlja brezplačno izobraževanje tako na primarnem kot tudi sekundarnem nivoju. 
Izobraževanje na terciarnem nivoju sestavlja več različnih področij. Univerzitetno področje, tehnološko 
področje in izobraževalne fakultete večinoma prejemajo finančna sredstva s strani države (veljajo 
nekateri stroški prijave). Poleg tega obstajajo številni neodvisni zasebni kolidži. Vpis v odobrene 
predmete na tretjem nivoju je izjemno tekmovalno, mesta pa so dodeljena na podlagi ocen, prejetih na 
končnem izpitu – zadnji šolski izpit na predmetni stopnji. 

Izobrazba za polni čas je obvezna od 6 do 16 let starosti. Ministrstvo za izobraževanje (Department of 
Education) je pristojno za izobraževalni sistem na Irskem. 

Primerljivost / preglednost spričeval 
Informacije v več jezikih so na voljo na 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.citizensinformation.ie/
file:///C:/Users/PM/Downloads/www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 
  

DEJSTVA O IRSKI 

Geografske značilnosti  

Otok, na katerem leži Irska, se nahaja na skrajnem severozahodu Evrope. 
Površina: 70.282 km2 [Severna Irska:14.139 km2].  

Podnebje  

Podnebje, na katerega vpliva zalivski tok, ki nosi vetrove večinoma z jugozahoda, je stalno, 
temperature pa enotne po vsej državi. Najhladnejša meseca sta januar in februar, ko so povprečne 
temperature med 4°C in 7°C, najtoplejša pa julij in avgust (od 14°C do 16°C). Ekstremi v zračni 
temperaturi (pod -10°C ali nad 30°C) so izredno redki.  

V nizkoležečih območjih je količina povprečnih letnih padavin med 800 in 1200 mm, vendar na 
nekaterih območjih na vzhodu doseže manj kot 750 mm, na zahodnih območjih pa do 1500 mm. V 
goratih predelih lahko letna količina padavin preseže 2000 mm. 

Prebivalstvo 

5,01 milijona 
Za več informacij, prosimo, kontaktirajte Centralni statistični urad Irske; www.cso.ie    

Jezik  

Angleščina je priznana kot drugi uradni jezik, v območjih zunaj Gaeltachta, kjer v govoru še vedno 
prevladuje irščina, pa kot delovni jezik.  

 Religija  

Irska ustava vsem državljanom zagotavlja svobodo vesti ter svobodo veroizpovedi in opravljanja 
bogoslužja.  

Politika  

Decembra leta 1921 sta Anglija in Irska podpisali sporazum, s katerim je 26 grofij postalo neodvisnih v 
okviru Svobodne irske države. Šestim ulsterskim grofijam, ki so ostale znotraj Združenega kraljestva, je 
bilo leta 1920 v Belfastu dovoljeno ustanoviti lasten parlament. 

Leta 1937 je bila uvedena nova ustava, Irska pa je med drugo svetovno vojno ostala nevtralna. Leta 
1949 je bila ustanovljena Republika Irska. Leta 1955 je bila Irska sprejeta v ZN, leta 1973 pa je skupaj z 
Združenim kraljestvom in Dansko pristopila k Evropski gospodarski skupnosti. 

Gospodarstvo 

Kot mednarodno tržno gospodarstvo z majhnim notranjim trgom je Irska močno odvisna od tuje 
trgovine. Irska je pogosto navedena kot eden izmed najbolj odprtih trgov na svetu ter na indeksih 
globalizacije kotira visoko.  

 

 

 

 

http://www.cso.ie/


 
  

UPORABNI NASLOVI 

VELEPOSLANIŠTVO 

Naslov vašega veleposlaništva je na voljo v irskem telefonskem imeniku pod Diplomatska in konzularna 
poslanstva. 

EURES Irska  

European Employment Service (Evropske službe za zaposlovanje) 
Department of Social Protection (Ministrstvu za socialno zaščito) 
Goldsmith House, Dublin 2 
Telefon: 00353 1 673 2544 
E-pošta: eures@welfare.ie    
Splet: www.euresireland.ie    

PRAVICE ZAPOSLENIH 

Department of Enterprise, Trade and Employment (Ministrstvo za delo, podjetništvo in inovacije) 
Workplace Relations Customer Service (Služba za stike s strankami na delovnem mestu) 
O'Brien Road, Carlow 
Telefon: +353 59 917 8990 
Splet: www.workplacerelations.ie    

 
Department of Justice (Ministrstvo za pravosodje) 
The Irish Naturalisation & Immigration Service (Irska služba za naturalizacijo in priseljevanje) 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Telefon: + 353 1 602-8202 
Lok. klic:  1890 551 500 
E-pošta: info@justice.ie  
Splet: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
European Public Information Centre, European Union House, (Evropski center za informacije javnega 
značaja, evropski sindikalni dom) 
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Telefon: + 353 1 634 1111 
Splet: http://ec.europa.eu/ireland   
E-pošta: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   

EURES 

Splet: www.eures.europa.eu    

VLADNA MINISTRSTVA 

Department of Social Protection, (Ministrstvu za socialno zaščito)  
Áras Mhic Dhiarmada 
Za svoj lokalni urad za socialno delo/Inteo center 
Prosimo, obiščite: www.welfare.ie    
 
 
 
Department of Education (Ministrstvo za izobraževanje) 
Marlborough Street, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 889 6400  
E-pošta: info@education.gov.ie  
Splet: www.education.ie  

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
  

 
Department of Foreign Affairs (Ministrstvo za zunanje zadeve) 
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
Telefon: + 353 1 4082000 
Splet: www.dfa.ie   

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Department of Health (Ministrstvo za zdravje) 
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Telefon: + 353 1 635 4000  
Splet:  www.health.gov.ie  
 
Health Service Executive Areas (Področja Irske državne zdravstvene službe) 
Uradi po vsej državi.  
Splet: www.hse.ie ali www.citizensinformation.ie   

ZDRAVJE IN VARNOST 

Health and Safety Authority (Urad za zdravje in varnost) 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 6147000     

Lok. klic 1890 289 389  

E-pošta: wcu@hsa.ie  

Splet: www.hsa.ie   

OBDAVČITEV 

Revenue Commissioners (Davčni pooblaščenci), uradi po vsej državi.  
Klicanje izven Irske: 00353 1 6474444.   
Regionalne brezplačne klicne številke so na voljo na spletu: www.revenue.ie   

SINDIKATI 

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Irsko združenje sindikatov) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Telefon: + 353 1 889 7777 
Splet: www.ictu.ie  
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Telefon: + 353 1 8586300 
Lok. klic: 1890 747 881 
E-pošta: organising@siptu.ie  
Splet: www.siptu.ie  
 
Informacije o Irski državi 
www.gov.ie  
 
Informacije o javnih storitvah 
www.citizensinformation.ie   
 
 

 
Za več informacij o pogojih za življenje in delo na Irskem, stopite v stik s svojim 
lokalnim EURES svetovalcem ali pošljite e-pošto na eures@welfare.ie  

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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