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1. Alapadatok a katalógusról 

Hivatal neve: Szlovén Köztársaság Munkaügyi Hivatal 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ZRSZ) 
Rožna dolina, Cesta IX/6 
1000 Ljubljana 

Szlovénia 

Felelős vezető: Greta Metka Barbo Škerbinc, megbízott főigazgató 

A katalógus első kiadása: 2004. 12. 01. 

Az utolsó változtatás dátuma: 2023. 13. 03. 

A katalógus elérhető a 
következő honlapon: 

https://www.ess.gov.si/o-zrsz/informacije-javnega-znacaja/  

A katalógus más formái: A katalógus elektronikus formában elérhető a hivatal honlapján, 
nyomtatott formában pedig a Szlovén Köztársaság Munkaügyi 
Hivatalának székhelyén: Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, 
Szlovénia. 

 

 
2. Általános adatok a hivatalról és a birtokában levő közérdekű adatokról 

2. a. A Hivatal szervezeti ábrája és annak adatai 

A Hivatal munkakörének 
rövid leírása: 

A Munkaügyi Hivatal a munkaügyi piacot szabályozó törvénnyel 
összhangban végzi munkáját a munkaügy területén, valamint egyéb 
szolgáltatásokat és feladatokat végez, amelyekben a törvények és 

más    előírások    szerint    illetékes:    munkaközvetítést    végez, 
megvalósítja az Aktív munkaerőpiaci politika programját, kialakítja az 
életpályamodelleket, dönt a munkaügyi rehabilitálásra való 
jogosultságról, dönt a rokkantsági státusról és a rokkant személy 
munkaképességéről, munkanélküliség esetén dönt a biztosításból 
következő jogokról, EURES szolgáltatásokat nyújt, adatokat tesz 
közzé a munkaerőpiacról, az idénymunkára vonatkozó engedélyek 
kiadásával, meghosszabbításával és visszavonásával kapcsolatos 
teendőket végzi, dönt az összevont munkaengedélyhez, az EU-s kék 
kártyához való hozzájárulás megadásáról vagy visszavonásáról, 
egyéb. 

A Munkaügyi Hivatal belső 
szervezeti egységeinek listája 

A Munkaügyi Hivatal székhelye a Központi irodájában van (Rožna 
dolina, Cesta IX/6, Ljubljana). Szervezetileg és funkcionálisan három 
szinten működik: a Hivatal székhelyén, ahol az igazgatóság és a 
központi ügyfélszolgálat van, a 12 területi ügyfélszolgálaton és a 

Szlovénia-szerte megtalálható 59 munkaügyi irodában. 
 
   Szervezet: https://www.ess.gov.si/o-zrsz/organiziranost/  
   A  szervezeti  egységek  megnevezése,  címe,  elérhetősége  és 
hivatali ideje: https://www.ess.gov.si/partnerji/kontakti-in-uradne-
ure/#/  

Szervezeti ábra: Hivatkozás: 
https://www.ess.gov.si/fileadmin/user_upload/O_ZRSZ/Slike_ZRSZ/
Organigram_Zavod_RS_za_zaposlovanje.jpg 
 
 

 
  
 
 

2. b. A munkaterület egyéb hivatalainak listája (csak a minisztériumok részére) 

https://www.ess.gov.si/o-zrsz/informacije-javnega-znacaja/
https://www.ess.gov.si/o-zrsz/organiziranost/
https://www.ess.gov.si/partnerji/kontakti-in-uradne-ure/#/
https://www.ess.gov.si/partnerji/kontakti-in-uradne-ure/#/
https://www.ess.gov.si/fileadmin/user_upload/O_ZRSZ/Slike_ZRSZ/Organigram_Zavod_RS_za_zaposlovanje.jpg
https://www.ess.gov.si/fileadmin/user_upload/O_ZRSZ/Slike_ZRSZ/Organigram_Zavod_RS_za_zaposlovanje.jpg
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A munkaügy területén / 
működő egyéb hivatalok 
listája 

 
2. c. Az adatszolgáltatásra jogosult illetékes személy(ek) elérhetősége 

Illetékes személyek:   Mag. Tina Logar, szakterületi tanácsadó I, Rožna dolina,  
  Cesta IX/6, Ljubljana, tel.: 02/ 23 49 451, e-mail:  
                                                          Tina.Logar@ess.gov.si 

 
   A 12 területi ügyfélszolgálat (tü) illetékes személyei: 
- Celje tü: Tanja Pintar Korent, vezérigazgatói tanácsadó, 

Ljubljanska cesta 14., Celje, tel.: 03/ 427 33 06, e-mail: 
Tanja.Pintar@ess.gov.si 

 

- Sevnica tü: Saša Mohorko, vezérigazgatói tanácsadó, 
Trg svobode 32., Sevnica, tel. 07/ 81 64 662, e-mail: 
Sasa.Mohorko@ess.gov.si 

 

- Novo mesto tü: Saša Rebek Modic, vezérigazgatói tanácsadó, 
Šentjernejska cesta 6., Novo mesto, tel.: 07/ 39 35 820, e-mail: 
Sasa.RebekModic@ess.gov.si 

 

- Nova Gorica tü: Urška Domnik, vezérigazgatói tanácsadó, Ul. tol. 
puntarjev 4., Nova gorica, tel.: 05/ 33 50 208, e-mail: 
Urska.Domnik@ess.gov.si 

 

- Velenje tü: Sabina Tomlje, vezérigazgatói tanácsadó, Rudarska 
cesta 6a., Velenje, tel.: 03/ 89 88 224, e-mail: 
Sabina.Tomlje@ess.gov.si 

 

- Ljubljana tü: Mateja Lisac, vezérigazgatói tanácsadó, Parmova 32., 
Ljubljana, tel.: 01/ 24 24 230, e-mail: Mateja.Lisac@ess.gov.si 

 
- Maribor tü: Mirjana Zgaga, vezérigazgatói tanácsadó, Gregorčičeva 
ulica 37., Maribor, tel.: 02/ 23 57 642, e-mail: 
Mirjana.Zgaga@ess.gov.si 

 

- Muaszombat tü: Branka Kuzma Smolič, vezérigazgatói tanácsadó, 
Ul. Staneta Rozmana 11/a., Muraszombat, tel.: 02/ 52 13 286, e- 
mail: Branka.KuzmaSmolic@ess.gov.si 

 

- Ptuj tü: Smiljana Černezel Hrastar, vezérigazgatói tanácsadó, 
Osojnikova 1., Ptuj, tel.: 02/ 74 92 312, e-mail:  Smiljana.Cernezel- 
Hrastar@ess.gov.si 

 

- Kranj tü: Polona Jesenovec, vezérigazgatói tanácsadó, 
Kolodvorska cesta 3, Kranj, tel.: 05/ 96 95 714, e-mail: 
Polona.Jesenovec@ess.gov.si 

 

- Trbovlje tü: Jasna Drobež, vezérigazgatói tanácsadó, Ulica 1. 
junija 19, Trbovlje, tel.: 03/ 563 35 18, e-mail: 
Jasna.Drobez@ess.gov.si 

 

- Koper tü / Ufficio Regionale di Capodistria: Vesna Vida, 
vezérigazgatói tanácsadó, Kmečka 2., Koper, tel./numero 
telefonico: 05/ 61 35 024, e-mail: vesna.vida@ess.gov.si 

mailto:Tina.Logar@ess.gov.si
mailto:Tanja.Pintar@ess.gov.si
mailto:Sasa.Mohorko@ess.gov.si
mailto:Sasa.RebekModic@ess.gov.si
mailto:Urska.Domnik@ess.gov.si
mailto:Sabina.Tomlje@ess.gov.si
mailto:Mateja.Lisac@ess.gov.si
mailto:Mirjana.Zgaga@ess.gov.si
mailto:Branka.KuzmaSmolic@ess.gov.si
mailto:Smiljana.Cernezel-Hrastar@ess.gov.si
mailto:Smiljana.Cernezel-Hrastar@ess.gov.si
mailto:Smiljana.Cernezel-Hrastar@ess.gov.si
mailto:Polona.Jesenovec@ess.gov.si
mailto:Jasna.Drobez@ess.gov.si
mailto:vesna.vida@ess.gov.si
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2. d. A Hivatal munkaterületére vonatkozó európai uniós törvények, végrehajtási 
szabályok, előírások (az állami, helyi, illetve európai uniós törvények jegyzékéből) 

Állami törvények  A  Szlové n  Köz t á rsa sá g  Alko t m á nya  
Jogi-inf orm á ciós  re ndsze r  

 A  köziga zg a t á si  e ljá rá sról  s zóló  t örvé ny  
 A  m unka e rőpia c  sza bá lyozá sá ról  szóló  t ör vé n y  
 A  fogla l kozá si  re ha bilit á lá sról  é s  a  r ok ka nt a k   
fogla l kozt a t á sá ról  

 szóló  t örvé ny  
 A  kül földi  á lla m polgá rok  fo gla lkozt a t á sá ról,  ö nfogla l ko 
zt a t á sá ról  é s  

 m unka vá lla lá sá ról  szóló  t ör vé ny  Helyi törvények / 

Európai uniós törvények Hivatkozás  a z  e ur ópa i  t örvé nye k  je gyzé ké he z  

2. e. Törvényjavaslatok listája (az állami, illetve helyi törvények jegyzékéből) 

Törvényjavaslatok    A Munkaügyi Hivatal nem tesz törvényjavaslatokat 

2. f. A stratégiai és programdokumentumok listája tartalmi bontásban 

Stratégiai és 
programdokumentumok 
listája 

   E le m zé se k 

    É ve s  be szá m olók  

2. g. A közigazgatási, bírói vagy törvényhozási eljárások fajtáinak listája 

A Hivatal által végzett 
eljárások listája 

   közigazgatási eljárások: 
- a személy státusának megállapítása 
- igazolások kiállítása hivatalos nyilvántartásokból 
- hivatalos  nyilvántartásban  nem  szereplő  tényállásokra 

vonatkozó  igazolások  kiállítása,      igazolások  kiállítása 

hivatalos nyilvántartásokból 
- hivatalos  nyilvántartásban  nem  szereplő  tényállásokra 

vonatkozó igazolások kiállítása,  döntés a rokkant személy 
státusának elismeréséről 

- az Aktív munkaerőpiaci politika programjába való 
bekapcsolódás elutasítása 

- döntés a munkanélküli segélyre való jogosultságról 

- döntés a járulékvisszatérítésről 
- döntés   a   nyugdíj-   és   rokkantsági   biztosításra   való 

jogosultságról 

- döntés a munkavállalási engedélyről 
- döntés az egyéni vállalkozói engedélyről 
- döntés a munkaengedélyről 

- döntés az európai uniós kék kártyához való hozzájárulás 
megadásáról vagy visszavonásáról 

- döntés a nemzetközi szerződések / Bosznia-Hercegovinával 
kötött megállapodás által szabályozott munkaengedélyek 
kiadásáról, meghosszabbításáról és visszavonásáról 

- döntés a munkaengedély nélkül végezhető szolgáltatások 
engedélyezéséről 

- az     európai     uniós     szolgáltatások     bejelentésének 
nyilvántartása 

- döntés a rokkant személy foglalkoztathatóságáról 
- döntés a munkaengedélyek visszavonásáról 
- döntés a Zois ösztöndíjra való jogosultságról 

- döntés a munkaügyi rehabilitációra való jogosultságról 
- döntés a rokkantak munkaképességéről 
- igazolások kiadása a munkaviszony kezdetéről és végéről, a 

polgárjogi szerződések alapján történő munkaviszonyról, a 

Szlovén Köztársaságban szolgáltatásokat végző kirendelt 
külföldi állampolgárok munkavállalásáról 

- döntés munkavállalási engedélyek kiadásáról, 

http://www.us-rs.si/index.php?sv_path=3583%2C3519
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6655
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6655
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6655
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/analize
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/letna_porocila
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 meghosszabbításáról és visszavonásáról A Horvát 
Köztársaság állampolgárai és családtagjaik szabad 
mozgására vonatkozó átmeneti időszak 
meghosszabbításáról szóló törvény alapján 

- döntés  szezonális  munkavállalási engedélyek kiadásáról, 
meghosszabbításáról és visszavonásáról 

- döntés az összevont munka- és tartózkodási engedélyek 
kiadásáról, meghosszabbításáról és visszavonásáról 

- döntés az írásbeli jóváhagyás kiadásáról, 
meghosszabbításáról és visszavonásáról 

- döntés külsős munkatársak bejegyzéséről az Aktív 
munkaerőpiaci politika programba 

- döntés  a  munkavállalás  ösztönzéséről  a  munkanélküli 
segélyben részesültek számára 

- döntés a munkáltató bérpótlék visszatérítésére vonatkozó 
jogáról 

2. h. A Hivatal által felügyelt közérdekű adatbázisok listája 

Adatbázisok listája    Az   adatbázisok   listája   megjelent   a   Személyes   adatokat 
tartalmazó adatbázisok jegyzékében az Adatvédelmi biztosnál. 
Hivatkozás: register zbirk osebnih podatkov 

 
2. i. Egyéb számítógépes adatbázisok listája 

Adatbázisok listája  Tá blá za t ba  fogla lt  inf orm á ci ók  

 É ve s  be szá m oló  

 Be m ut a t kozó  á t t e kint é s  

2. j. Az egyéb közérdekű adatok legfontosabb tartalmi összetevői, illetve az egyes 

dokumentumok listája 

Az információk tartalma – 
megegyezik a Hivatal 
munkaterületének tartalmi 
leírásával 

   Munkaerőpiaci aktualitások: 
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela 

 
   A munkaerőpiac számokban: 

http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah 
 
   Statisztikai adatok a munkaerőpiacról: 

http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika 
 
   egyéb közérdekű adatok a szabályozás 11. szakaszával 

összhangban 
   más tartalmak elemzése 

   (opcionálisan) fontosabb dokumentumok listája 

 
3. AZ EGYÉB KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGSZERZÉSÉNEK MÓDJAI 

Az egyes adatbázisokhoz való 
hozzáférés leírása: 

   a világhálón való hozzáférés leírása, a műszaki feltételek és az 
közérdekű adatok formájának felsorolásával: 
A Hivatal oldalain való böngészéshez Explorer, Mozilla vagy 
Chrome böngészőre van szükség. 

   a  „fizikai” hozzáférés leírása, a  hivatali idő,  a  megtekintés 
helyének és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés módjának 

feltüntetésével: 
Szlovén Köztársaság Munkaügyi Hivatala, Rožna dolina, Cesta 
IX/6., Ljubljana, hivatali idő: hétfő és kedd: 8:00–12:00 és 

13:00–15:00,  szerda:  8:00–12:00  és  13:00–17:00,  péntek: 
8:00–13:00, 

   a speciális igényű polgárok fogadásának leírása A közérdekű 
adatok átadásáról és ismételt felhasználásáról szóló határozat 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/mesecne_informacije
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/letna_porocila
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/letna_porocila
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela
http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika
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15. szakaszával összhangban: 
a dokumentumokba való betekintés biztosított a kerekesszékkel 
érkezőknek,  a  honlap  gyengénlátók  számára  is  olvasható 

(nagyobb betűméret választási lehetősége), 
   a részleges hozzáférésé leírása: A közérdekű adatok átadásáról 

és ismételt felhasználásáról szóló határozat 21. szakaszával 
összhangban: amennyiben a nagyobb mennyiségű adathoz való 
hozzáférés biztosítása nagyobb költségekkel is járna, a 
Munkaügyi Hivatal jogosult azok megfizettetésére A közérdekű 
adatok átadásáról és ismételt felhasználásáról szóló határozat 
19. szakaszával összhangban (irányárlista) 

 

 
 

4. A LEGGYAKRABBAN IGÉNYELT KÖZÉRDEKŰ ADATOK LISTÁJA 

A leggyakrabban igényelt 
adatok, illetve tartalmak 
listája (a rendszer által 
generált lista, a lekérdezett 

adatok alapján) 

1.   A meghirdetett munkahelyekkel kapcsolatos közérdekű adatok. 
2. A   negatív   referenciákkal   rendelkező   munkáltatók 

nyilvántartása. 

3.   A Munkaügyi Hivatal szolgáltatásaival és feladataival 
kapcsolatos közérdekű adatok (munkaengedélyek, a 
közmunkaprogramok kivitelezése, a munkábaállás ösztönzése, 
képzés, oktatás, egyéb). 

4. Az  EURES  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  információk 
(munkavállalás más európai uniós tagországban, munkahelyek 
más európai uniós tagországban). 

5.   A közbeszerzésekkel kapcsolatos közérdekű adatok (áruk és 
szolgáltatások megrendelése). 


