e-pošta: gpzrsz@ess.gov.si
splet: www.ess.gov.si

Številka:
Datum:
Obrazec:

BO/1

PRIJAVA
V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB

1.

Ime:

2. EMŠO:

3.

Priimek:

4. DRŽAVLJANJSTVO:

5.

Naslov stalnega prebivališča: Zavod RS za zaposlovanje bo podatek o naslovu pridobil po uradni dolžnosti z
vpogledom v Centralni register prebivalstva.

6.

Naslov stalnega prebivališča v tujini: (Podatke je potrebno izpolniti v primeru, da ste
Naselje, ulica in hišna številka:
Država:
Kraj rojstva (država in kraj):
Datum rojstva: I_I_I_I_I_I_I_I_I
Spol: (ustrezno obkrožite) M ali Ž
Datum vstopa v Republiko Slovenijo: I_I_I_I_I_I_I_I_I

7.

državljan EU, EGP in Švicarske konfederacije ali njegov družinski

član, in še nimate določene enotne matične številke (EMŠO), da jo bo Zavod lahko pridobil po uradni dolžnosti.)

Pošta:

Izjavljam, da:
sem v delovnem razmerju.
sem samozaposlen/a.*
sem upokojenec/upokojenka.*
sem družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter sem ustanovitelj
in hkrati poslovodna oseba v zavodu.*
imam status kmeta.*
imam status dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih.
sem nezmožen za delo.*
se prijavljam zaradi uveljavitve pravice iz zavarovanja za brezposelnost.
sem tujec.

DA





NE

















Zavod za vpis v evidenco zahteva dokazila le za podatke, ki jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc.
Za vpis v evidenco je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. osebni dokument s sliko;
2. spričevalo oziroma diplomo o pridobljeni izobrazbi;
3. odločbo o priznanju tuje listine o izobrazbi za namene zaposlovanja.
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PRAVNI POUK:
Pogoji za prijavo v evidenco brezposelnih oseb so določeni v 8. členu. Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS,
št. 80/2010, 40/2012 - ZUJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013 - ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014 - ZPDZC-1, 95/2014ZIUPTDSV-A, 47/2015 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: ZUTD) in 8. členu. Zakona o zaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 47/2015). S podpisom izjavljam, da so podatki, navedeni na prijavnem obrazcu, pravilni in
resnični. Seznanjen/a sem, da ima posredovanje neresničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev
statusa brezposelne osebe za posledico prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb, izgubo pravice do
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ter izgubo drugih pravic pridobljenih na podlagi statusa
brezposelne osebe.

Prijava vložena dne: ______________________

Podpis vlagatelja:
_________________________

Pojasnila za izpolnitev obrazca:
Točka 2.
Točka 4.
Točka 5. in 7.
Točka 6.
Točka 8.*

EMŠO iz veljavnega dokumenta izdanega v Republiki Sloveniji.
Državljanstvo iz veljavnega osebnega dokumenta.
Stalno prebivališče ali/in naslov dosegljivosti v Republiki Sloveniji.
Podatke je potrebno izpolniti v primeru, da se prijavlja v evidenco tujec iz držav EU, EGP
in Švicarske konfederacije ali njen družinski član, ki še nima določene enotne matične
številke (EMŠO), da bi jo bo Zavod pridobil po uradni dolžnosti.
*Samozaposlena oseba je oseba, ki opravlja dejavnost:
 kot so samostojni podjetniki posamezniki,
 ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali katero drugo kulturno
 dejavnost,
 ki samostojno opravljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti,
znanosti ali
 zasebno veterinarsko dejavnost,
 ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost,
 ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo.
*Poslovodna oseba v osebni družbi je :
 poslovodna oseba, ki je družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo,
 poslovodna oseba, ki je komplementar v komanditni družbi.
*Poslovodna oseba zavoda je poslovodne oseba, ki je ustanovitelj zavoda.
*Status kmeta ima oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je obvezno ali prostovoljno
vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje;
*Zmožna za delo je oseba od dopolnjenih 15 do 65 let starosti, pri kateri ni prišlo do
popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali
nezaposljivosti po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
*Upokojenec je oseba, ki prejema pokojnino po predpisih Republike Slovenije ali od tujega
nosilca pokojninskega zavarovanja ( prejemniki starostne, invalidske in trajne vdovske
pokojnine).
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Priloga k obrazcu Prijava v evidenco brezposelnih oseb
I.

MOJE OBVEZNOSTI SO:

Pripravljen(a) sem sprejeti ustrezno oz. primerno zaposlitev, ki mi jo ponudi Zavod.
Aktivno bom iskal(a) zaposlitev na naslednje načine:
 dnevno bom spremljal(a) objave prostih delovnih mest za dogovorjene zaposlitvene cilje in migracijsko
območje na oglasni deski ali na spletni strani Zavoda,
 pravočasno se bom prijavljal(a) na prosta delovna mesta v skladu z zaposlitvenimi cilji, to zabeležil(a) v
Zaposlitveni dnevnik in/ali spremljal(a) na drug dogovorjen način ter hranil(a) kopije prijav oz. druga dokazila o
aktivnem iskanju zaposlitve, navedena v četrtem odstavku 42. člena Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc,
zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v
evidencah (Ur. l. RS, št. 106/2010 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Pravilnik),
 odzival(a) se bom na napotnice Zavoda, se pravočasno prijavljal na prosta delovna mesta ter to zabeležil(a) v
Zaposlitveni dnevnik ali na drug s svetovalcem dogovorjen način,
 udeleževal(a) se bom zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca, Zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov in
to zabeležil(a) v Zaposlitveni dnevnik ali na drug s svetovalcem dogovorjen način.
Zavodu bom pravočasno sporočal(a) razloge za oprostitev aktivnega iskanja zaposlitve:
•

zaradi osebnih in drugih razlogov, v skladu s 44. členom Pravilnika (npr. dopusta, predvidene bolniške
odsotnosti, vojska in drugo), pred nastankom razloga,
zaradi nezmožnosti za delo, smrti, bolezni, nege družinskega člana in drugih utemeljenih razlogov (zaradi
narave katerih predhoden dogovor ni bil mogoč), za kar bom predložil ustrezna dokazila v roku 8 dni po
prenehanju razloga.

•

Zavodu bom v skladu z zakonom sporočil(a) spremembe naslednjih podatkov:
• spremembo naslova dosegljivosti, v roku 3 dni,
• pridobitev statusa udeleženca izobraževanja odraslih - mlajšega od 26 let, dijaka, vajenca ali študenta ter
drugih podatkov, ki lahko vplivajo na status brezposelne osebe ter na pravice in obveznosti iz tega naslova, v
roku 3 dni,
• podatke o dejstvih, od katerih so odvisni pridobitev, odmera ali izplačevanje denarnega nadomestila (še
posebej o pridobivanju dohodkov iz dela).
Izpolnjeval(a) bom dogovore Zaposlitvenega načrta (ZN) in se na Zavod javljal(a) v skladu z dogovorjenimi
termini oziroma v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti, določene v ZN.
Seznanjen(a) sem s tem, da:
- Zavod preneha voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb oz. evidenci oseb, vključenih v programe aktivne
politike zaposlovanja, če oseba ni aktivni iskalec zaposlitve, razen, če je te obveznosti oproščena z zaposlitvenim
načrtom, ter v vseh ostalih primerih po 129. členu Zakona o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010 s
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUTD) ter Pravilnikom,
- preneha pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v primerih iz 65. člena ZUTD.

II.

NADOMESTILO STROŠKOV ZA AKTIVNO ISKANJE ZAPOSLITVE

Zavod mi bo na podlagi mojega predloga in ustreznih dokazil 2 krat mesečno priznal in izplačal
nadomestilo stroškov zaradi:
 odziva na napotnice Zavoda ali udeležbe na zaposlitvenih razgovorih na vabilo Zavoda,
 udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za prosta delovna mesta na vabilo delodajalca, v skladu z v
zaposlitvenem načrtu (v nadaljevanju: ZN) dogovorjenimi zaposlitvenimi cilji, ki od kraja mojega bivališča niso
oddaljena več kot tri ure v obe smeri vožnje z javnim prevoznim sredstvom,
 udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za prosta delovna mesta na vabilo delodajalca, v skladu z v ZN
dogovorjenimi zaposlitvenimi cilji in migracijo iskanja zaposlitve, v ZN,
 za druge aktivnosti, povezane z iskanjem zaposlitve, ki bodo dogovorjene v zaposlitvenem načrtu do največ 30
evrov mesečno.
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