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РЕЄСТРАЦІЯ 

ДО ОБЛІКУ ШУКАЧА РОБОТИ 
 

 
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/а.*   

я самозайнятий/та.*   

я пенсіонер/ка.*   

маю статус фермера.*   

маю статус учня.*   

я в системі освіти дорослих.   

маю статус студента.    

 

 
10. Я подаю заяву як шукач роботи, робота якого знаходиться під загрозою, тому що: 

(Позначте відповідну відповідь, якщо ви працюєте і ваша робота знаходиться під загрозою.) 
 

 мій роботодавець розриває мій трудовий договір, і мій термін попередження закінчується. 
  з ділової документації роботодавця видно, що моє робоче місце стане непотрібним. 
 я працевлаштований на строковий період часу, і мій договір закінчується не пізніше ніж через 

3 місяці. 
   
 
 
 
 
 

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

Номер:  
Дата:     
Форма: IZ/1 

mailto:gpzrsz@ess.gov.si
http://www.ess.gov.si/
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Служба зайнятості для реєстрації вимагає доказів лише для даних, які неможливо отримати з офіційних 
документів.  
 

Для реєстрації до обліку шукачів роботи необхідно подати наступні документи: 
1. особистий документ із фотографією, 
2. атестат або диплом про здобуту освіту, 
3. розірвання трудового договору (тільки якщо ви подаєте заяву як шукач роботи, чия робота знаходиться під загрозою) або 
4. припинення строкового трудового договору (тільки якщо ви подаєте заяву як шукач роботи, чия робота знаходиться під загрозою) або 
5. документи роботодавця, що показують, що ваше робоче місце стане непотрібним (тільки якщо ви подаєте заяву 

як шукач роботи, чия робота знаходиться під загрозою).  
 
 
ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИЩЕННЯ:  

Відповідно до ст.28 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 і 
доповненнями; далі: Положення)Служба зайнятості припиняє вести особу на обліку шукачів роботи (1) 
коли особа сама знімає себе з обліку, (2) через шість місяців з моменту подання заяви або з дня, коли особа 
востаннє зверталася до Служби зайнятості, (3) коли особа набуває статусу безробітного після закінчення 
строку попередження, (4)коли особа знімає себе з реєстрації місця проживання та не реєструє нове або після 
закінчення терміну дії посвідки на проживання та(5) у разі остаточності рішення, яким особа стає остаточно 
непрацездатною відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють пенсійне страхування та 
страхування по інвалідності, або безробітним відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють 
професійну реабілітацію та працевлаштування осіб з інвалідністю. 
 
Метою звітності протягом шести місяців є вираження зацікавленості в подальшій реєстрації в реєстрі 
шукачів роботи Служби зайнятості. Для зберігання статусу шукача роботи можетк зв’язатися зі Службою 
зайнятості по телефону, електронній пошті, Контактний центр (080 20 55; kontaktni.center@ess.gov.si) або 
портал PoiščiDelo.si або відвідати особисто Центр кар'єри чи Службу зайнятості.  
 
 
 
 

Заявка подана: ____________________ 
 
 
 
        Підпис заявника:                                         

  
 

 _____________________________ 
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Додаток до форми Реєстрація в реєстрі ШУКАЧІВ РОБОТИ 
 
 
 
 

 
 

МОЇ ОБОВ'ЯЗКИ:  
 

1. Шоб зберегти статус шукача роботи я маю принаймні раз на 6 місяців від реєстрації або 

останнього контакту підтвердити Службі зайнятості, що я хочу залишитися зареєстрованим в 

облік шукачів роботи. 

 
Я можу зробити це за допомогою:  

 телефону або електронна пошти Служби зайнятості, де я зареєстрований (контакти служби 

зайнятості доступні за адресою www.ess.gov.si);  

 телефону або електронної пошти Контактного центру (080 20 55 або 
kontaktni.center@ess.gov.si); 

 особисто в Центрі кар'єри або в Службі зайнятості; 

 послуги «Мій радник» на порталі PoiščiDelo.si (www.PoiščiDelo.si - доступні для тих, хто шукає 

роботу, чия робота знаходиться під загрозою, за домовленістю в плані зайнятості). 

 

СЛУДБА ЗАЙНЯТОСТІ ПРОПОНУЄ ТАКІ ПОСЛУГИ:  
 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК ПРАЦІ у Словенії, ЄС, ЄЕЗ та Швейцарській Конфедерації, яка доступна 
на веб-сайті Служби зайнятості www.ess.gov.si, в центрах кар'єри. 
 

2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ на сайті Служби зайнятості, де можна замовити сповіщення.  
 

3. ІНТЕРНЕТ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВЕДЕННЯ КАР’ЄРИ: портал PoiščiDelo.si, 
комп’ютерний тест «Де і як», онлайн-посібник «Зв’яжи свою кар’єру», eConsulting та інші інструменти, 
доступні на сайті Служби зайнятості. 
 

4. ПІДТРИМКА ПРИ ПРИЙНЯТТІ КАР'ЄРНИХ РІШЕНЬ в центрах кар'єри та куточках (комп’ютер, 
принтер, телефон, професійна допомога в написанні заяв та підготовці до співбесіди, доступ до 
засобів самостійного ведення кар’єри, доступна інформація про актуальні вакансії на місцевому 
ринку праці). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОЇ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, НА ДОДАТОК ДО ВИЩЕСКАЗАНОГО, ТАКОЖ:  
 

Виконання угод, записаних в плані зайнятості. 

 
НА ДОДАТОК ДО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО, СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ТАКОЖ ПРОПОНУЄ НАСТУПНІ 
ПОСЛУГИ:  
 

5. ОСОБИСТОГО РАДНИКА для допомоги з пошуком роботи та профорієнтацією, 

МОЇ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  

ЯКЩО Я ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В РЕЄСТРІ ШУКАЧІВ РОБОТИ 

 

ЯКЩО Я ШУКАЧ РОБОТИ І: 

 в мене триває строк повідомлення про звільнення 

 мій строковий контракт припиняється не пізніше ніж через три місяці або 

 моя робота стане непотрібною 

http://www.ess.gov.si/
mailto:kontaktni.center@ess.gov.si
http://www.poiščidelo.si/
http://www.ess.gov.si/
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6. МОЖЛИВІСТЬ ПОСРЕДНИЦТВА до вакансій відповідно до узгоджених цілей зайнятості в плані 
зайнятості, 

7. МОЖЛИВІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ в заходи активної політики зайнятості з метою підвищення 
працездатності, 

8. МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ ВЕДЕННЮ КАР'ЄРИ в рамках якого можна домовитися з особистим 
радником про участь у семінарах. 


