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РЕЄСТРАЦІЯ 

У РЕЄСТРІ БЕЗРОБІТНИХ 
 

 
1.   Ім'я:                                                                                         2.   Прізвище:  
 

 
3.   JMBG:                                                                                     4.   Громадянство: 
 

 
5.   Електронна пошта:                                                                6.   Телефонний номер: 
 

 
7. Адреса проживання: Служба зайнятості РС отримає адресні дані службово шляхом перевірки 
Центрального реєстру населення. 
 

 
8. Адреса проживання за кордоном: (Дані необхідно заповнити, якщо ви є громадянином ЄС, ЄЕЗ та Швейцарської Конфедерації або членом сім’ї та 

ще не маєте певного унікального ідентифікаційного номера (JMBG), який Служба зайнятості зможе отримати службово.) 

Населений пункт, вулиця та номер будинку:                                          Поштовий індекс:  
Країна: 
Місце народження (країна та місце): 
Дата народження: I_I_I_I_I_I_I_I_I 
Стать: (обведіть) Ч або Ж   
Дата в'їзду в Республіку Словенія: I_I_I_I_I_I_I_I_I 

 

 
9. Я заявляю, що: 

 ТАК НІ 
я працевлаштований.   

я самозайнятий/та.*   

я пенсіонер/ка.*   

я є учасником товариства і водночас керуючою особою особистого та капітального 
товариства або засновником 
і водночас керуючою особа в установі.*  

 

маю статус фермера.*   

маю статус учня, стажера, студента або перебуваю в системі освіти дорослих.   

непрацездатний/на.*   

подаю заяву, щоб скористатися своїми правами на страхування на випадок безробіття.
  

 

я іноземець.   

   
 
Служба зайнятості для реєстрації вимагає доказів лише для даних, які неможливо отримати з офіційних 
документів. 
 
Для реєстрації необхідно подати наступні документи: 
 

електронна пошта: gpzrsz@ess.gov.si 
Інтернет: www.ess.gov.si  

Номер:  
Дата:     
Форма: BO/1 

mailto:gpzrsz@ess.gov.si
http://www.ess.gov.si/
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1. особистий документ із фотографією, 
2. атестат або диплом про здобуту освіту, 
3. рішення про визнання іноземного свідоцтва про освіту для працевлаштування.  
 

 
 
ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИЩЕННЯ: 
Умови реєстрації безробітних визначені статтею 8 Закону «Про регулювання ринку праці»(Офіційний вісник 
РC, № 80/2010 зі змінами і доповненнями, далі: ЗРРП) та статтею 6 Закон «Про зайнятість, самозайнятість та 
працю іноземців» (Офіційний вісник РС, № 1/18-UPB зі змінами і доповненнями, далі: ЗЗСПІ).  
 
Підписуючи, я підтверджую, що інформація, наведена у формі, є правильною та правдивою. Мені відомо, що 
подання неправдивих даних про виконання умов набуття статусу безробітного тягне за собою припинення 
ведення обліку безробітних, втрату права на допомогу по безробіттю та втрату інших прав, набутих на підставі 
статусу безробітного. 
 
 
Заявка подана: ____________________       
  
          
 
      Підпис заявника:                                                                                                      
 
_________________________    
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Пояснення щодо заповнення форми:     

 

Пункт 3. JMBG з дійсного документа, виданого в Республіці Словенія. 

Пункт 4. Громадянство за дійсним документом, що посвідчує особу. 

Пункт 7. Місце проживання та/або адреса наявності в Республіці Словенія. 

Пункт 8. Дані необхідно заповнити, якщо реєструється іноземець з країн ЄС, ЄЕЗ та Швейцарської 
Конфедерації або член сім’ї, який ще не має унікального ідентифікаційного номера 
(JMBG), який Служба зайнятості отримає за службово. 

Пункт 9.* *Самозайнятою особою є особа, яка здійснює будь-яку діяльність: 

 як фізична особа-підприємець відповідно до законодавства, що регулює 
діяльність компаній, 

 яка своєю особистою працею самостійно здійснює художню чи іншу культурну 
діяльність, 

 яка самостійно здійснює діяльність у сфері охорони здоров'я, соціального 
забезпечення, науки або як приватну ветеринарну діяльність, 

 юридичну або нотаріальну діяльність, 

 яка виконує священицьку чи іншу релігійну службу. 
 

*Керуючою особою, а також членом компанії в особистому товаристві є: 

 керуюча особа, яка є членом товариства з необмеженою відповідальністю, 

 керуюча особа, яка є повним партнером у командитному товаристві. 
 

*Керуючою особою, а також членом компанії в капітальному товаристві є:  

 керуюча особа, яка є членом товариства з обмеженою відповідальністю. 
 
 

*Куруючою особою, а також засновником установи є:  

 керуюча особа, для якої статус установи передбачає, що ця особа є засновником 
установи. 

 
*Статус фермера має особа, яка здійснює сільськогосподарську діяльність та в 
обов’язковому або добровільному порядку зарахована до пенсійного страхування та 
страхування по інвалідності відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють 
пенсійне страхування та страхування по інвалідності. 
 
*Особа вважається працездатною за ЗРРП від 15 до 65 років, якщо вона не є повністю 
непрацездатною згідно з положеннями про пенсійне страхування та страхування на 
випадок інвалідності або не э непрацевлаштованою згідно з положеннями про 
професійну реабілітацію та працевлаштування осіб з інвалідністю. 
 
*Пенсіонер це особа, яка отримує пенсію згідно з правилами Республіки Словенія або від 
закордонного 
постачальника пенсійного страхування (одержувачі допомоги по старості, інвалідності та 
сімейної 
пенсії). 
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Додаток до форми Реєстрація в реєстрі безробітних 
 
 
 
 
Я готовий/ва прийняти відповідну роботу, запропоновану мені Службою зайнятості.  
 
Я буду активно шукати роботу наступними способами: 

 буду щодня стежити за оголошеннями про вакансії для узгоджених цілей працевлаштування та сфери 
міграції на дошці оголошень або на сайті Служби зайнятості, 

 буду своєчасно подавати заявки на вакансії відповідно до цілей працевлаштування, записувати це в 
щоденник зайнятості та/або слідкувати за ним в іншому узгодженому порядку та зберігати копії заяв чи 
інших доказів активного пошуку роботи, зазначених у частині четвертій статті 42 Положення про взяття на 
облік та зняття з обліку, трудовий план, права та обов’язки при працевлаштуванні та нагляд за особами, 
внесеними до обліку (Офіційний вісник РС, № 106/2010 зі змінами; далі: Положення), 

 відповідатиму на направлення від Служби зайнятості, своєчасно подаватиму документи на вакансії та 
записуватиму це в щоденник зайнятості або реєструвати іншим способом, узгодженим з консультантом, 

 буду брати участь у співбесідами на запрошення роботодавця, Служби зайнятості чи інших підрядників і 
записувати це в щоденник зайнятості або реєструвати іншим способом, узгодженим з консультантом. 
 

вчасно повідомлю Службу зайнятості про причини припинення активного пошуку роботи 
 
• з особистих та інших причин відповідно до ст.44 Положень (наприклад, відпочинок, запланований 

лікарняний, армія тощо) до появи причини, 
• у зв'язку з непрацездатністю, смертю, хворобою, доглядом за членом сім'ї та з інших поважних причин 

(через характер яких попередня домовленість була неможливою), про що я надам відповідні докази 
протягом 8 днів після припинення причини. 

 
Відповідно до законодавства я передам до Служби зайнятості такі зміни даних:  
• зміну адреси доступності, протягом 3 днів, 
• набуття статусу учасника освіти дорослих - віком до 26 років, учня, стажера чи студента, та інші дані, які 

можуть вплинути на статус безробітного та права й обов'язки, що випливають з цього, протягом 3 днів, 
• відомості про факти, від яких залежить набуття, обчислення чи виплата грошової компенсації (особливо 

від отримання доходу від роботи).  
 
 
Виконаю домовленості з Плану зайнятості та звітую в Службу зайнятості відповідно до узгоджених 
термінів, тобто протягом 15 днів після закінчення терміну виконання останнього узгодженого виду 
діяльності, зазначеного в Плані зайнятості.  
 
Мені відомо, що: 
- Служба зайнятості припиняє вести особу на обліку безробітних, тобто у реєстрі осіб, включених до програм 
активної політики зайнятості, якщо особа не є активним шукачем роботи, крім випадків коли ці обов'язки не 
виключені з плану працевлаштування, а також у всіх інших випадках згідно зі статтею 129 Закону «Про 
регулювання ринку праці» (Офіційний вісник РC, № 80/2010 зі змінами, далі: ЗРРП) і Положеннями, 
- припиняється право на допомогу по безробіттю у випадках, зазначених у статті 65 ЗРРП. 
 
 
 
 
На підставі моєї пропозиції та відповідних доказів Служба зайнятості визнаватиме та оплачуватиме 
мені витрати двічі на місяць за: 

 відповіді на направлення з Служби зайнятості або участь у співбесіді на запрошення Служби зайнятості,   

 участь у співбесіді на запрошення роботодавця, відповідно до узгоджених цілей працевлаштування в 
плані зайнятості (далі: ПЗ), які знаходяться не більше трьох годин від мого місця проживання в обидва 
боки громадським транспортом, 

 участь у співбесіді на запрошення роботодавця, відповідно до узгоджених цілей працевлаштування в ПЗ 
та міграції пошуку роботи, визначених ПЗ,  

 за інші види діяльності, пов’язані з пошуком роботи, які будуть узгоджені в плані зайнятості до максимум 
30 євро на місяць.  

  
 

I. МОЇМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ Є: 

 

II. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА АКТИВНИЙ ПОШУК РОБОТИ 


