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Vloga Zavoda na trgu dela je zagotoviti:

• pomoč pri iskanju zaposlitve ter

• učinkovito posredovanje iskalcev zaposlitve na prosta delovna 

mesta.
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Prijava na Zavodu

Evidenca brezposelnih oseb:

Če želite aktivno iskati zaposlitev in izpolnjujete druge pogoje, se lahko 

prijavite v evidenco brezposelnih oseb:

Prijavite se lahko, če:

• Imate status osebe z začasno zaščito

• Prosilec za mednarodno zaščito, če je nesporno ugotovljena vaša 

istovetnost, po 9 mesecih od podane vloge in s potrdilom MNZ, da 

trajanje reševanja vloge ni vaša krivda

• Osebe s priznano mednarodno zaščito: status begunca in status 

subsidiarne zaščite

Evidenca iskalcev zaposlitve:

Če ste zaposleni, samozaposleni ali se izobražujete, pa želite informacije o 

trgu dela in pomoč pri iskanju zaposlitve.

Prijavite se lahko, če imate v Sloveniji urejeno prebivališče.
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 Osebni karierni svetovalec

 Popis znanj in spretnosti brezposelne osebe – Prvi intervju 

(izobrazba, znanje jezikov, delovne izkušnje, neformalno 

pridobljena znanja, popis morebitnih omejitev) 

• EU orodje za profiliranje znanj Skills Profile

 Informiranje: napotovanje na delovna mesta, pravice in 

obveznosti brezposelne osebe

 Svetovanje

 Pomoč pri preseganju ovir pri vstopu na trg dela –

vključitev v programe Aktivne politike zapsolovanja

 Povezovanje z delodajalci

Karierno svetovanje



Izobrazba – priznavanje izobrazbe v Sloveniji

Dokumente o izobrazbi imate s seboj:

Vrednotenje izobrazbe na ENIC-NARIC centru:

• Prevod listin o izobrazbi v slovenščino, kratek kronološki opis 

izobraževanja (poklicne šole od OŠ; študijski programi od leta 

vpisa v srednjo šolo). 

• Če ste vpisani v BO, je postopek za vas brezplačen (Potrdilo)

Dokumentov o izobrazbi nimate s seboj:

• Na Zavodu za zaposlovanje: nepopolna OŠ 

• To ne pomeni, da ne morete opravljati svojega poklica.
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Zaposlitveni načrt

 Kaj je zaposlitveni načrt? 

Zaposlitveni načrt je dogovor s svetovalcem zaposlitve o: 

 zaposlitvenih ciljih,

 načrtih aktivnosti iskanja zaposlitve,

 območju iskanja zaposlitve. 

 Zakaj je pomemben? 

 Z dobrim zaposlitvenim načrtom si brezposelna oseba poveča možnosti

zaposlitve.

 Je podlaga za posredovanje na delovna mesta in vključevanje v ukrepe na

trgu dela.

 Vsebuje tudi druge dogovore s ciljem dobrega in učinkovitega sodelovanja

med brezposelno osebo in Zavodom.
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Informacije o prostih delovnih mestih
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 NAPOTITEV S STRANI ZAVODA:

 napotnica – obvezen odziv

 obvestilo

 UPORABA SPLETNIH STRANI:

 Pregled delovnih mest na www.iskanjedela.si

 naročanje na obvestila o prostih delovnih mestih

 vpis v portal PoiščiDelo.si – z aktiviranjem profila vstop v 

spletno bazo iskalcev zaposlitev po kateri iščejo tudi 

delodajalci 

 Eures Portal na www.ess.gov.si/eures - informacije o prostih 

delovnih mestih v 32 evropskih državah

 DRUŽABNA OMREŽJA:

 Facebook in LinkedIn, You Tube

Pregled delovnih mest
http://www.ess.gov.si/
PoiščiDelo.si
http://www.ess.gov.si/eures
http://www.ess.gov.si/eures
Facebook
LinkedIn
https://www.poiscidelo.si/


1. Programi za brezposelne osebe

2. Učenje veščin za iskanja zaposlitve in vodenja kariere

3. Nadomestilo potnih in poštnih stroškov

4. Zavarovanje za primer brezposelnosti

Pravice in možnosti brezposelnih oseb
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Možnost vključevanja v programe 

Aktivne politike zaposlovanja

1. Usposabljanje :

• Usposabljanje na delovnem mestu – 1 mesec ali 3 mesece

• Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito, s 

statusom začasne zaščite in tujce – 6 mesecev

2. Izobraževanje:

• Neformalno izobraževanje in usposabljanje (tečaji slovenščin in drugi tečaji)

1. Zaposlovanje (subvencije, javna dela)
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Tečaji slovenščine

• Slovenščina za ukrajinsko govoreče
• 50 h, začetna raven

• Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven 

(A1)

• 180 h, začetna raven – A1

• Slovenski jezik za tujce 

• 3 x 60 h

• Raven A1 do A2
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Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni – A1 

Brezposelne osebe, ki državljani tretjih držav, morajo znati

slovenski jezik, kar izkažejo s pridobitvijo javno veljavnega spričevala

o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na

vstopni ravni (A1) najpozneje v 12 mesecih po prijavi v evidenco

brezposelnih oseb. Če se izpit v tem roku ne opravi, Zavod

brezposelno osebo preneha voditi v evidenci brezposelnih.

Za vse ostale tujce opravljanje izpita pomeni, da aktivno iščejo

zaposlitev, saj gre za izboljšanje jezikovnih spretnosti, ki omogočajo

bolj uspešno prijavo na delovna mesta, boljšo komunikacijo v

vsakdanjem življenju in splošno sodelovanje v družbi.
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Zavod nudi možnosti učenja veščin iskanja zaposlitve.

 osebni karierni svetovalec

 spletna svetovalnica eSvetovanje.

 Udeležba na delavnicah v Kariernem središču.

Individualno učenje veščin

Skupinsko učenje veščin

Možnost učenja veščin iskanja zaposlitve 



Karierno središče:

 dostop do interneta, 

 strokovna pomoč svetovalca pri pisanju vlog, življenjepisa in    

pripravi na zaposlitveni razgovor,

 uporaba računalnika in tiskalnika za iskanje zaposlitve,

 delavnice za iskanje zaposlitve 
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• redno spremljanje prostih delovnih mest

• prijavljanje na prosta delovna mesta v skladu z zaposlitvenimi cilji

(hranitev vlog)

• ustrezno odzivanje na vabila in napotnice

• udeležba na zaposlitvenih razgovorih (beleženje v zaposlitveni 

dnevnik) 

• predložitev dokazil o aktivnem iskanju zaposlitve

Obveznosti brezposelnih oseb
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• sporočanje (obveznosti in roki so navedeni na izjavi ob                        

prijavi):     

 sprememb osebnih in drugih podatkov: naslov, 

telefon, email

 sprememba statusa dijaka, študenta…

 dopusta, bolniške, drugo

 nepredvidenih odsotnosti

• upoštevanje pogodbenih obveznosti pri vključevanju v programe 

aktivne politike zaposlovanja

Obveznosti brezposelnih oseb
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• po lastni volji 

• oseba ne izpolnjujete več 

pogojev za vodenje v evidenci 

zavoda 

• zaposlitev v tujini

Oseba se odjavi sama:

• osebno ali

• pošlje podpisan odjavni 

obrazec.

Če oseba ne izpolnjuje 

več pogojev za vodenje v 

evidenci, Zavod osebo 

odjavi po uradni dolžnosti 

in osebo o tem pisno 

obvesti.

Odjava iz evidenc Zavoda
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SPLETNA STRAN ZAVODA: https://www.ess.gov.si/tujci

Elektronska pošta: kontaktni.center@ess.gov.si - odgovor v 3 delovnih dneh

Brezplačni telefon  080 20 55 - vsak delovni dan, v času uradnih ur Zavoda 

INFOTOČKA ZA TUJCE: e-naslov: info-tocka@ess.gov.si

Telefon: ++386 (0)1 330 81 20

Družbena omrežja: Facebook Linkedin YouTube

Kontakti Zavoda

28. 03. 2022

mailto:kontaktni.center@ess.gov.si
mailto:info-tocka@ess.gov.si
https://www.facebook.com/zavodRSzazaposlovanje
https://www.linkedin.com/company/ess--info-point-for-migrants
https://www.youtube.com/user/ZavodZaZaposlovanje/videos?view_as=subscriber

