
 

PRIJAVA PRI ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE 
Informacija za razseljene osebe iz Ukrajine 

 
Osebe, ki vam je v Republiki Sloveniji priznana začasna zaščita, mednarodna zaščita (status begunca ali status 

subsidiarne zaščite) ali imate status prosilca za mednarodno zaščito (pod določenimi pogoji)1, se lahko v Sloveniji 

zaposlite pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Prav tako se lahko prijavite v evidenco brezposelnih oseb ali 

evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje.  

 
Začasna zaščita razseljenih oseb iz Ukrajine traja eno leto in se je uvedla dne 10.03.2022, z dnem uveljavitve Sklepa o uvedbi 
začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine. Začasna zaščita se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev.  

Do začasne zaščite so upravičene naslednje kategorije oseb, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022 ali na ta dan:  

 državljani Ukrajine;  

 osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne 
zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite;  

 družinski člani oseb iz prejšnjih alinej, kot so opredeljeni v drugem odstavku 36. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih 
oseb - t.i. ožji družinski člani:  

- zakonec oziroma oseba, ki je z osebo, ki je pridobila začasno zaščito, najmanj eno leto pred prihodom v Republiko 
Slovenijo živela v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo;  

- otroci osebe, ki je pridobila začasno zaščito, dokler jih je ta dolžna preživljati;  

- pastorki, kadar ti preživljajo očima ali mačeho, ter očim ali mačeha, kadar preživlja pastorke;  

- vnuki in nečaki osebe, ki je pridobila začasno zaščito, če ta oseba preživlja vnuke ali nečake, ki so brez staršev;  

- drugi bližnji sorodniki osebe, ki je pridobila začasno zaščito, če so živeli skupaj kot del družine pred prihodom v 
Republiko Slovenijo in jih je ta preživljala.  

 osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega 
dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.  

Prosilec za začasno zaščito poda vlogo ob vstopu v Republiko Slovenijo pri organu, pristojnem za nadzor prehajanja čez 
državno mejo (policija), ki vlogo posreduje pristojni upravni enoti, na območju katere bo prosilec nastanjen.  

 

Več informacij: www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine  

Več informacij: www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/dopomoga-yaku-slovenya-nada-
gromadyanam-ukrani  

Dodatne informacije nudi tudi klicni center za informacije o pomoči osebam iz Ukrajine na brezplačni telefonski številki: 080/41-42 
(od ponedeljka do nedelje med 8. in 18. uro).  

Za klice iz tujine: +386 1 47 87 530.  

Elektronski naslov: info.ukrajina@gov.si  

 
 

KJE IN KAKO SE PRIJAVITE PRI ZAVODU?  

Prijavite se lahko pri uradu za delo, ki ga sami izberete glede na to, kje boste iskali zaposlitev oziroma glede na bližino kraja 

svojega bivanja.  

Prijavite se z izpolnitvijo in predložitvijo obrazca:  

• elektronsko na portalu PoisciDelo.si (v slovenščini): https://www.poiscidelo.si/  

• osebno na uradu za delo: https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure  

• po pošti, tako da pošljete prijavni obrazec na urad za delo, pri katerem se želite prijaviti,  

• po pooblaščencu oziroma osebi, ki jo pooblastite za določena dejanja ali postopke (potrebno je predložiti 

pooblastilo).  

                                                           
1Prost dostop na trg dela ima tudi prosilec za mednarodno zaščito, čigar istovetnost je nesporno ugotovljena, če je minilo več kot devet mesecev od 

vložitve prošnje za mednarodno zaščito in mu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa ter razlog zamude ni na strani prosilca. 
Izpolnjevanje navedenih pogojev tujec dokazuje s potrdilom ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 

 



Ob prijavi predložite:  

 izkaznico osebe z začasno zaščito,  

 izkaznico osebe z mednarodno zaščito,  

 izkaznico prosilca za mednarodno zaščito in potrdilo Ministrstva za notranje zadeve, da izpolnjujete pogoje za 
prost dostop do trga dela.  

Kako pridobite potrdilo o prijavi pri Zavodu?  

Potrdilo, da ste prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje, lahko naročite na portalu PoisciDelo.si (https://www.poiscidelo.si) ali 

pridobite osebno na uradu za delo.  

VPIS V EVIDENCO BREZPOSELIH OSEB 

Z vpisom v evidenco brezposelnih oseb pridobite pravice do:  

• osebnega kariernega svetovanja,  

• pomoči pri iskanju zaposlitve in dela,  

• informiranja o trgu dela,  

• nadomestila potnih in poštnih stroškov za aktivno iskanje zaposlitve,  

• možnosti vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja (tečaji slovenščine, druga neformalna 

izobraževanja in usposabljanja).  

 

Ob prijavi sprejmete tudi določene obveznosti.  

Državljani iz tretjih držav morate opraviti izpit iz znanja slovenščine vsaj na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1) v 
roku enega leta od prijave v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje.  

Zavod vam bo omogočil vključitev v tečaj Uporabna slovenščina za ukrajinsko govoreče in druge tečaje slovenščine. 
Vključite se lahko tudi v druge programe, o katerih se boste pogovorili s svojim osebnim kariernim svetovalcem.  

VREDNOTENJE IZOBRAZBE, PRIDOBLJENE V TUJINI  

Da bi se lahko zaposlili na delovnem mestu, ki ustreza vaši izobrazbi, morate predhodno urediti vrednotenje vaše 

izobrazbe, pridobljene v tujini. To uredite pri ENIC NARIC centru. Za osebe, prijavljene v evidenco brezposelnih oseb, je 

postopek ob predložitvi potrdila o prijavi brezplačen.  

Več informacij (v slovenščini in angleščini):  

 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-
za-visoko-solstvo/enic-naric-center/  

 https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/about-us/higher-
education-directorate/enic-naric-center/  

KONTAKTNI PODATKI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE  

Spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje (v slovenščini in angleščini):  

- https://www.ess.gov.si/   

- http://english.ess.gov.si/   

 

Informacije o posameznih uradih za delo po različnih krajih v Sloveniji:  

https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure  

 

Info točka ZRSZ za tujce: https://www.ess.gov.si/tujci/info-tocka-za-tujce 

 

 

 

Dodatne informacije za tujce ob prihodu v Slovenijo:  

 Infotujci: https://infotujci.si/  

 Kompas Podonavja: http://si.danubecompass.org/?lang=sl  

https://www.ess.gov.si/
http://english.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

