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

Številka:
Datum:
Obrazec:

IZ/1
PRIJAVA
V EVIDENCO ISKALCEV ZAPOSLITVE

1.

2. EMŠO:

Ime:

3. Priimek:
5. Številka telefona:

4. Elektronski naslov:

6. Naslov stalnega prebivališča: Zavod RS za zaposlovanje bo podatek o naslovu pridobil po uradni dolžnosti z
vpogledom v Centralni register prebivalstva.
7. Naslov stalnega prebivališča v tujini: (Podatke je potrebno izpolniti v primeru, da ste

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.)

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

Pošta:

8. Izjavljam, da:
DA









sem zaposlen/a.
sem samozaposlen/a.
sem upokojenec/upokojenka.
imam status kmeta.
imam status dijaka.
imam status udeleženca izobraževanja odraslih.
imam status študenta.

9.

Prijavljam se kot iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ker:
(Označite ustrezen odgovor, če ste zaposleni in je vaša zaposlitev ogrožena.)

mi je delodajalec redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi in mi teče odpovedni rok.
je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo moje delo postalo nepotrebno.
sem zaposlen za določen čas in mi bo pogodba potekla najkasneje čez 3 mesece.
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NE








Zavod za vpis v evidenco zahteva dokazila le za podatke, ki jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc.
Za vpis v evidenco iskalcev zaposlitve je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. osebni dokument s sliko,
2. spričevalo oziroma diplomo o pridobljeni izobrazbi,
3. odpoved pogodbe o zaposlitvi (le v primeru, da se prijavljate kot iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena) ali
4. pogodbo o zaposlitvi za določen čas (le v primeru, da se prijavljate kot iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena) ali
5. dokumentacijo delodajalca, iz katere je razvidno, da bo vaše delo postalo nepotrebno (le v primeru, da se prijavljate kot
iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena).
PRAVNI POUK:

Skladno z 28. členom Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri
iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/2010, 10/2014 in
98/2015), vas bo Zavod prenehal voditi v evidenci iskalcev zaposlitve po preteku šestih mesecev, od prijave
ali od dne, ko ste se zadnjič osebno javili pri Zavodu; v primeru, če po izteku odpovednega roka pridobite status
brezposelne osebe; v primeru, če odjavite prebivališče in ne prijavite novega oziroma s pretekom dovoljenja za
prebivanje ter v primeru pravnomočnosti odločbe, s katero postanete trajno nezmožni za delo po predpisih, ki
urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali nezaposljivi po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov. Namen javljanja v obdobju šestih mesecev je izkazovanje interesa po nadaljnji prijavi
v evidenci Zavoda. Za ohranitev statusa iskalca zaposlitve se Zavodu lahko osebno javite preko telefona,
elektronske pošte Urada za delo, Kontaktnega centra (080 20 55; kontaktni.center@ess.gov.si) ali portala
PoiščiDelo.si, oziroma se oglasite osebno v Kariernem središču ali na Uradu za delo.

Prijava vložena dne: ____________________

Podpis vlagatelja:

_________________________
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Priloga k obrazcu Prijava v evidenco ISKALCEV ZAPOSLITVE

MOJE PRAVICE IN OBVEZNOSTI,
ČE SEM PRIJAVLJEN V EVIDENCI ISKALCEV ZAPOSLITVE
MOJE OBVEZNOSTI:
1. Za ohranitev statusa iskalca zaposlitve moram najmanj enkrat v obdobju 6 mesecev od prijave ali
zadnjega kontakta Zavodu potrditi, da želim še naprej biti prijavljen v evidenci iskalcev zaposlitve.
To lahko storim preko:


telefona ali elektronske pošte urada za delo, kjer sem prijavljen (kontakti uradov za delo so dostopni
na www.ees.gov.si),



telefona ali elektronske pošte Kontaktnega centra (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si),



osebno v kariernem središču ali kotičku ali na uradu za delo,



storitve Moj svetovalec na portalu PoiščiDelo.si (www.PoiščiDelo.si - na voljo le iskalcem zaposlitve,
katerih zaposlitev je ogrožena, z dogovorom v zaposlitvenem načrtu).

ZAVOD MI NUDI NASLEDNJE STORITVE:
1. INFORMACIJE O TRGU DELA v Sloveniji, EU, EGP in Švicarski konfederaciji, ki so dostopne na spletni
strani Zavoda www.ess.gov.si, v kariernih središčih in kotičkih.
2. OBVEŠČANJE O PROSTIH DELOVNIH MESTIH preko spletne strani Zavoda, v portalu PoiščiDelo.si, kjer
se na obveščanje lahko naročite.
3. SPLETNA ORODJA ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE: portal PoiščiDelo.si, računalniški test Kam
in Kako, spletni priročnik Spleti svojo kariero, eSvetovanje in drugi pripomočki, dostopni na spletni strani
Zavoda.
4. PODPORO PRI KARIERNEM ODLOČANJU v kariernih središčih in kotičkih (na voljo je računalnik,
tiskalnik, telefon, strokovna pomoč pri pisanju vlog in pripravi na zaposlitveni razgovor, dostop do
pripomočkov za samostojno vodenje kariere, informacije o aktualnih prostih delovnih mestih na lokalnem
trgu dela).

ČE PA SEM ISKALEC ZAPOSLITVE IN:


 sem v odpovednem roku ali
mi pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha najkasneje čez tri mesece ali
 bo moje delo postalo nepotrebno,

SO MOJE OBVEZNOSTI POLEG ZGORAJ NAVEDENIH ŠE:
Izpolnjevanje dogovorov, zapisanih v zaposlitvenem načrtu.

ZAVOD MI POLEG ZGORAJ NAVEDENIH NUDI ŠE NASLEDNJE STORITVE:
5. OSEBNEGA SVETOVALCA za pomoč pri iskanju zaposlitve in vodenju kariere,
6. MOŽNOST POSREDOVANJA na prosta delovna mesta glede na dogovorjene zaposlitvene cilje v
zaposlitvenem načrtu,
7. MOŽNOST VKLJUČEVANJA v ukrepe aktivne politike zaposlovanja z namenom povečevanja
zaposljivosti,
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8. MOŽNOST UČENJA VEŠČIN VODENJA KARIERE, v okviru katerih se lahko z osebnim svetovalcem
dogovorim za vključitev v delavnice.
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