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POVZETEK

Prijava v evidence Zavoda RS za zaposlovanje omogoča strankam pridobitev določene
pravice. Sicer poznamo več evidenc, a sem se v tem diplomskem delu osredotočil bolj na
prijavo v evidenco brezposelnih oseb in v evidenco iskalcev zaposlitve, saj se
zainteresirane osebe najpogosteje prijavljajo v ti dve. V evidenco brezposelnih oseb se
prosilci prijavljajo, ker želijo pomoč Zavoda pri iskanju nove zaposlitve, zaposlitve s
pomočjo subvencij in pa zaradi uveljavljanja socialnih pravic, med drugim pravice do
koriščenja denarnega nadomestila. V kolikor med brezposelnostjo te pravice nimajo,
lahko na podlagi prijave v evidenco brezposelnih oseb koristijo pravico do denarno
socialne pomoči na Centru za socialno delo.
Postopek vpisa v zadevne evidence je definiran kot upravni postopek, saj gre v razmerju
med prosilci in Zavodom za zaposlovanje kot upravnim organom za soočenje zasebne in
javne koristi. Zato se v teh postopkih uporabljata Zakon o urejanju trga dela in podrejeno
Zakon o splošnem upravnem postopku, kot je razdelano v tem delu. Posebej obravnavam
procesne vidike, kot so npr. roki prijave in odločanja. Vse ta pravila so namenjena temu,
da iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ostajajo v stiku s trgom dela in se
poizkušajo čim prej vrniti v delovno okolje. V primeru neizpolnjevanja pogojev za prijavo v
evidence Zavoda, se osebi izda odločba, na katero ima možnost pravnega varstva,
pritožbe. Prijava in ugotavljanje pogojev za prijavo v evidenco je dokaj preprosta, saj ima
Zavod kot institucija zelo dobro razvito mrežo izmenjave podatkov z drugimi inštitucijami ,
zato sem zavrnil predpostavko, da je ta postopek preveč birokratski.
Ključne besede: brezposelnost, upravni postopek, prijava, Zavod RS za zaposlovanje,
ZUTD, evidence
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SUMMARY
THE PROCEDURAL ANALYSIS OF
EMPLOYMENT OFFICE OF SLOVENIA

REGISTRATION

PRCEDURE

AT

The registration in the records of the Employment Service of Slovenia enables clients to
obtain a certain right. There are several records, but in this diploma thesis I focus more on
register of unemployed people and in the register of job-seekers, since these are most
often used by clients. In the register of unemployed people clients are applying for the
assistance of the Institute in seeking new employment, employment through subsidies,
and for the purpose of obtaining social rights, including the right to benefit from
monetary compensation for unemployment. In case a client does not have these rights,
they can use the right for financial social support at the Center for Social Work on the
basis of the registration in the register of unemployed people.
The enrollment procedure in the relevant records is defined as an administrative
procedure, since the relationship between applicants and the Employment Service as an
administrative body is to deal with private and public benefits. Therefore, in these
procedures, the Market Regulatory Act is applied and subordinated to that the General
Administrative Procedure Act, as presented in this thesis. I particularly analyzed process
aspects such as, for example, deadlines for registration and decision-making. All these
rules are designed to ensure that jobseekers whose employment is at risk remain in
contact with the labor market and try to return to the working environment as soon as
possible. In case of not meeting the requirements for registration in the records of the
Institute, a decision shall be issued to the person with the option of legal protection,
complaint. The application and the establishment of the conditions for registering in the
register is quite simple, as the Institute as an institution has a very well developed
network of data exchange with other institutions, so I reject the assumption that this
procedure is too bureaucratic.
Keywords: unemployment, administrative procedure, application, Employment Service of
Slovenia, LMRA, records
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1 UVOD
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod ali ZRSZ) kot osrednja
institucija na trgu dela nudi kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in
posredovanja zaposlitve tako brezposelnim osebam kot ostalim uporabnikom ter
zagotavlja odzivne storitve za delodajalce.
Cilj Zavoda je, da na najbolj učinkovit in uspešen način pomaga ljudem, da najdejo
primerno zaposlitev, delodajalcem pa, da zapolnijo svoja prosta delovna mesta.
Zavod svoje dejavnosti vsebinsko in organizacijsko prilagaja zahtevam vse bolj
dinamičnega trga dela. Vsem svojim strankam zagotavlja enostavno uveljavljanje pravic in
drugih storitev s tem, da je poenostavil administrativne postopke hkrati pa razvija nove
elektronske storitve tako za delodajalce kot brezposelne in vse ostale iskalce zaposlitve.
Za povečanje učinkovitosti, ki se kaže predvsem v zagotavljanju kadrov glede na potrebe
delodajalcev, pa razvija nove oblike dela z našimi strankami. Naloge lahko profesionalno
in učinkovito opravljajo le usposobljeni svetovalci zaposlitve, zato dajem poseben
poudarek usposabljanju vseh uradnih oseb Zavoda.
Spremenjene razmere na trgu delovne sile v letu 2008 so Zavodu narekovale
intenziviranje prizadevanj za učinkovito posredovanje brezposelnih oseb na prosta
delovna mesta in ustrezno obravnavo brezposelnih oseb. Svetovalci Zavoda so izvajali
individualno svetovanje, ki so ga po potrebi dopolnjevali s krajšimi skupinskimi oblikami
svetovanja ali delavnicami načrtovanja poklicne poti, učenjem veščin iskanja zaposlitve,
motiviranjem, izboljševanjem samopodobe ipd.
Zavod je najpomembnejša institucija na trgu dela, ki izvaja ukrepe aktivne politike
zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) in kot tak je tudi osrednji člen APZ. Programi APZ so
ključni instrument za odpravljanje neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Osebe, ki želijo pomoč Zavoda pri iskanju zaposlitve, se morajo prijaviti v določene
evidence Zavoda. Najpogostejša oblika prijave v evidence je prijava v evidenco
brezposelnih oseb iz katere izhajajo določene pravice in obveznosti brezposelnih oseb, kot
so recimo denarno nadomestilo oz. ukrepi aktivne politike zaposlovanje in drugo.
V diplomskem delu se ukvarjam s procesno analizo vpisa v evidence Zavoda RS za
zaposlovanje, ki je prvi in osnoven korak za uveljavljanje pravic iz tega naslova. Pri tem
preverjam naslednjo hipotezo: Postopek prijave v evidence Zavoda je preveč birokratski in
zapleten, saj zahteva veliko dokazil, prilog in ostalih dokumentov, ki bi omogočile
brezposelni osebi oz. iskalcu zaposlitve, prijavo in nadaljnjo obravnavo.
Struktura diplomskega dela sledi več poglavjem. Po uvodnem poglavju so v nadaljevanju
definirani ključni pojmi, vrste podatkov in evidenc ter povezovanje drugih zbirk podatkov,
ki so pogosto ključnega pomena za vpis stranke v evidence Zavoda.

9

Tretje poglavje predstavlja Zavod kot institucijo, pravne podlage za njegovo delovanje in
podroben potek postopka vpisa in vodenja v evidenci. Poseben poudarek namenjam
pravicam strank, nadzornim mehanizmom in omejitvam Zavoda pri pridobivanju podatkov.
V četrtem poglavju navajam konkretne primere vpisov v evidence Zavoda in razložim
statusne in vsebinske razlike med navidezno enakimi ali podobnimi termini, ki pa
pomembno vplivajo na kategorizacijo stranke. Predzadnje poglavje temeljito razčleni
zaposlitveni načrt, kot ključno sestavino vpisa in vodenja v evidencah Zavoda, v zaključku
pa preverim postavljeno hipotezo in povzamem vsebino celotnega dela.
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2

EVIDENCE ZRSZ

V diplomskem delu sem se poglobil v problematiko vpisa v evidence ZRSZ in pred
pričetkom je smotrno opredeliti nekaj pojmov, s katerimi se bomo srečevali v
nadaljevanju. Definicije črpam iz slovenske zakonodaje, zlasti iz Zakona o urejanju trga
dela (Ur. l. RS, št. 80/10 in nasl., ZUTD), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 in nasl., ZUP), Zakona o preprečevanju dela na črno (Ur. l. RS, št. 32/14 in nasl.,
ZPDZC) in aktov Zavoda kot nosilca javnih pooblastil. V tem poglavju predstavljam še
način pridobivanja in posredovanja podatkov, povezovanje evidenc Zavoda in evidenc
drugih inštitucij ter namen tovrstne obdelave podatkov.

2.1 DEFINICIJE KLJUČNIH POJMOV
V diplomskem delu sem se poglobil v problematiko vpisa v evidence ZRSZ in pred
pričetkom je smotrno opredeliti nekaj pojmov, s katerimi se bomo srečevali v
nadaljevanju.
Osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, imajo po zakonu status brezposelne
osebe. Med drugim morajo te osebe izpolnjevati zakonsko določene pogoje, na podlagi
katerih pridobijo imenovani status. Zakon o urejanju trga dela v 8. členu opredeljuje, kdo
je brezposelna oseba. To je oseba, ki je stara med 15 in 65 let, je zmožna za delo in
aktivno išče zaposlitev na ta način, da se redno javlja na napotnice in obvestila zavoda.
Taka oseba mora biti pripravljena, da po določenem obdobju prijave v evidenci sprejme
ustrezno oz. primerno zaposlitev, ki ji jo ponudi zavod. Osebe, ki že imajo nek status (npr.
status dijaka, študenta, kmeta, zaposlene ali samozaposlene osebe, ipd.), se lahko
prijavijo v evidenco zavoda kot drugi iskalci zaposlitve. Taka oseba nima statusa
brezposelne osebe. Zaposlena oseba, ki prejme odpoved in je njeno delo pri delodajalcu
postalo nepotrebno oz. oseba, kateri bo pogodba o zaposlitvi potekla najkasneje čez tri
mesece, se lahko prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve katerega zaposlitev je ogrožena. V
kolikor je bila brezposelna oseba zaposlena v dveh letih najmanj 9 mesecev oz. (mlajši od
30 let, 6 mesecev), lahko vloži vlogo za denarno nadomestilo. To je nadomestilo za primer
izgube zaposlitve zaposlene oz. samozaposlene osebe.
Z vidika procesne opredelitve je brezposelna oseba, ki uveljavlja pravice na Zavodu,
stranka v upravnem postopku (več v Jerovšek in Kovač, 2017, str. 95-105).
Nadomestilo oseba prejema določeno časovno obdobje, toliko, kolikor je zakonsko
določeno, in ji omogoča preživetje dokler se ponovno ne vključi na trg dela. Trg dela je
prostor, kjer se srečujejo brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, ki imajo določena znanja
in izkušnje, ter delodajalci, ki iščejo primerne kandidate za zasedbo prostih delovnih mest
v njihovih podjetjih oz. organizaciji (prim. Elgar in Berg, 2015).
Vsaki brezposelni osebi se ob prijavi v evidenco določi svetovalca. Svetovalec zaposlitve je
oseba, ki je zaposlena na Zavodu oz. pri koncesionarju ter opravlja naloge povezane z
iskanjem zaposlitve brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve. Je vez med brezposelno
osebo oz. iskalcem zaposlitve in trgom dela. Brezposelna oseba s svetovalcem zaposlitve
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napiše in podpiše zaposlitveni načrt. To je dogovor med iskalcem zaposlitve, katere
zaposlitev je ogrožena oz. brezposelno osebo, v katerem skupno opredelita zaposlitvene
cilje in načrtujeta potrebne aktivnosti za njeno čimprejšnjo zaposlitev.
Oseba, ki se javlja na ustrezna oz. primerna delovna mesta in je zavodu predložila
ustrezna dokazila, lahko uveljavlja dodatek za aktivnost. Zavod povrne potne ali poštne
stroške brezposelni osebi oz. iskalcu zaposlitve, katere zaposlitev je ogrožena, ki ji
nastanejo ob aktivnem iskanju zaposlitve v skladu z zaposlitvenim načrtom na ozemlju
Republike Slovenije (53. člen Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu,
pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v
evidencah, Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14, 98/15 in 82/18 v nadaljevanju Pravilnik).

2.2 PRIDOBIVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV TER POVEZOVANJE
EVIDENC ZRSZ
Ob prijavi v evidence zavoda, uradna oseba pridobiva podatke, ki jih potrebuje za
izvajanje svojih pristojnosti v skladu z zakonom (124. člen ZUTD). Podatke pridobiva
neposredno od osebe, na katero se ti podatki nanašajo oz. jih pridobiva brezplačno iz
evidenc upravljavcev zbirk s strani ministrstva za izobraževanje, ministrstva za obrambo,
Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Finančne uprave Republike
Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, centrov za socialno delo, Inšpektorata Republike
Slovenije za delo, Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, upravljavca Centralnega registra prebivalstva,
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in od vseh upravljavcev zbirk podatkov, ki so
vzpostavljene oziroma se obdelujejo na podlagi zakona (124. člen ZUTD, glej več v
Jerovšek in Kovač, 2017, str. 182 in povezane, Kerševan in Androjna, 2017, str. 243 in
nasl.).
Uradna oseba lahko zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev za vpis v evidence iz 8. člena
ZUTD na podlagi izpolnjenega obrazca prijave osebe v evidenco brezposelnih oseb, v
kateri je obvezni podatek enotna matična številka občana, od Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve neposredno pridobiva podatke tudi o tem,
ali je oseba samozaposlena oz. ali je družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in
kapitalski družbi ter ali je ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu, kar izključuje
prijavo v evidenco brezposelnih oseb.
Uradna oseba v ugotovitvenem postopku na podlagi izmenjave podatkov od centralnega
registra prebivalstva preveri oz. poizve o podatkih kot so: ime in priimek osebe,
državljanstvo, kje ima oseba uradno prijavljeno stalno oz. začasno bivanje, podatki o
tujcih, ali se oseba lahko zadržuje na območju RS in pa davčno številko osebe zaradi
nakazil osebi in prijavi prihodkov davčni upravi. Zavod potrebuje podatke zaradi
pravilnega vodenja evidenc. Ker osebe ob prijavi velikokrat nimajo pri sebi vse
dokumentacije, dokazil oz. so podatki, ki jih dostavi oseba, včasih napačni, neažurni ali
nepopolni, jih mora Zavod po Uredbi o pridobivanju in posredovanju podatkov med
organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov pridobiti od upravljavcev zbirk (o
ugotavljanju in dokazovanju dejstev več v Jerovšek in Kovač, 2017, str. 159 in nasl.).
12

3 ANALIZA POSTOPKA VPISA V EVIDENCE ZRSZ
Osrednji del diplomskega dela namenjam podrobni analizi postopka vpisa v evidence
Zavoda. Obstoj, organiziranost, dejavnost in delovanje Zavoda so zakonsko urejeni, kot je
predstavljeno v nadaljevanju. Vsi postopki in ukrepi temeljijo na spodaj predstavljenih
predpisih so, kot taki, v skladu z evropsko zakonodajo. Ker stranke oz. uporabniki storitev
Zavoda z vpisom v evidence Zavoda (lahko) pridobijo določene pravice s področja dela,
sociale in zdravstva (prim. več v Weber in Belopavlovič, 2013), je v sam postopek nujno
vključiti mehanizme dokazovanja upravičenosti vpisa in vodenja stranke v evidencah,
pravila obdelave podatkov, mehanizme nadzora in pravna sredstva za zagotavljanje
zakonitosti.
Ob teoretični predstavitvi teme želim poudariti, da v diplomsko delo vključujem tudi
praktične izkušnje iz svojega vsakodnevnega dela. Zavedanje, da kot javni uslužbenec
izvajam naloge Zavoda po javnem pooblastilu, in s tem neposredno vplivam na življenja
strank, mi nalaga posebno odgovornost, da postopek vpisa poteka neoporečno ter hitro.
Ta proces je le eden v nizu številnih drugih postopkov, ki jih stranke običajno pričnejo z
namenom uveljavljanja socialnih pravic, vendar je najpogosteje osnovni korak in prvi
pogoj za vse naslednje, kot recimo pridobitev denarno socialne pomoči s strani CSD,
uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila in hkrati plačila osnovnega zdravstvenega
zavarovanja in pokojninskih prispevkov, plačila prispevkov do upokojitve ipd. Dosledno
sledenje postopka je torej nujno za varovanje pravic strank in sočasno pravilno izvajanje
politik s področja dela, sociale, izobraževanja in zdravstva, ki so temeljni stebri evropske
družbene ureditve.

3.1 DEJAVNOST ZAVODA IN PRAVNE PODLAGE
Dejavnost Zavoda je do uveljavitve ZUTD opredeljeval Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 1991 (Ur. l. RS, št. 5/91 in nasl.) in drugi
podzakonski akti, pravilniki, predpisi in Statut Zavoda RS za zaposlovanje (Ur. l. RS, št.
34/08), ki je bil ustanovljen na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (glej Letno poročilo Zavoda, 2009).
Zavod je pravna oseba javnega prava s pristojnostmi in odgovornostmi, določenimi z
zakonom in s statutom v funkciji nosilca javnih pooblastil (glej Jerovšek in Kovač, 2008, str.
29 in nasl.). Naziv zavoda je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, v angleškem jeziku
»Employment Service of Slovenia« ali kratica ESS.
Pravnih podlag, ki urejajo dejavnost Zavoda, je veliko, vendar jih bom naštel le tiste, ki
urejajo dejavnost samega Zavoda in se nanašajo neposredno na naslov diplomskega dela
in s katerimi se bomo srečevali v nadaljevanju.
ZUTD ureja ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev javne
službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delovanje
sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, določajo izvajalci ukrepov, predpisujejo
pogoji in postopki za uveljavljanje posameznih pravic in storitev, ki jih določa ta zakon,
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urejajo način financiranja ukrepov ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim
izvajanjem ter ureja zagotavljanje dela delavcev uporabniku (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/10,
40/12, 1. člen).
Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri
iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, je izdan na podlagi
ZUTD. V tem pravilniku je podrobneje opisan sam postopek prijave in odjave v ali iz
evidence brezposelnih oseb, iskalcev zaposlitve, oseb, vključenih v programe aktivne
politike zaposlovanja (APZ), oseb, ki so začasno nezaposljive, delodajalcev z negativnimi
referencami in poslovnih subjektov prejemnikov javnih sredstev, ki jih po ZUTD vodi
Zavod, ureja pripravo in vsebino zaposlitvenega načrta, ki ga izvajalci ukrepov na trgu dela
pripravijo za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in
način izvajanja nadzora nad osebami, ki so prijavljene v evidencah zavoda ter organizacijo
in pristojnosti službe za izvajanje nadzora (1. člen Pravilnika).
Poleg matičnega ZUTD in ZPDZC, Zavod deluje na primer še v skladu z Zakonom o
zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 76/07- uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o
tujcih (Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o delovnih razmerjih
(Ur. l. RS, št. 42/02 in nasl.), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 84/04) itd. ,
npr. z ZSDT se določajo pogoji za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem
povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela.
ZUP sodi med temeljne procesne zakone slovenskega pravnega reda. Skupaj s področnimi
zakoni ureja izvajanje upravnih postopkov v organih državne uprave, samoupravnih
lokalnih skupnosti in pri izvajalcih javnih pooblastil, ko odločajo o pravicah, obveznostih in
pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank (ZUP, Ur. l. RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 80/10). Obenem zakon
preprečuje arbitrarnost oblasti in ščiti pravice strank ter zagotavlja avtoritarnost odločitve
v upravnem razmerju z uveljavljanjem javne koristi. Je procesno orodje za varstvo
posameznikovih pravic v razmerju do uprave (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 4 in nasl.). ZUP
se v postopku uporablja podrejeno glede na specifike po ZUTD in drugi področni
zakonodaji (3. člen ZUP, več o tem v Kerševan in Androjna, 2017, str. 31 in nasl.).
Z ZVOP1 pa so določene pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo
neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika
oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov (1. člen ZVOP). Prav tako se za
obdelavo podatkov, vsebovanih v evidencah, uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo
podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost, pa določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
ZVOP1 v 4. členu prepoveduje diskriminacijo, saj mora biti varovanje osebnih podatkov
zagotovljeno vsakemu posamezniku ne glede na narodnost, raso, barvo, veroizpoved,
etnični pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost,
premoženjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, državljanstvo, kraj oziroma
vrsto prebivališča ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Splošna uredba o varstvu
osebnih podatkov (EU GDPR - General Data Protection Regulation), ki je pričela veljati 25.
5. 2018 in je od navedenega datuma zavezujoča za vse članice EU (glej Rossi in Vinagre,
2017). Cilj uredbe je omogočiti prebivalcem EU nadzor nad njihovimi osebnimi podatki,
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ter hkrati omogočiti uporabo osebnih podatkov zasebnim družbam in javnim organom z
zagotavljanjem najvišjih standardov varnosti (Informacijski pooblaščenec, 2018).

3.2 ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA ZAVODA
Zavod je samostojna pravna oseba, nosilec javnega pooblastila, s statusom javnega
zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije (ZRSZ, 2018). Ustanovljen je na
podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in ima
sedež v Ljubljani (1. člen Statuta Zavoda). Organa upravljanja Zavoda sta Svet Zavoda in
generalni direktor. Deluje organizacijsko na treh ravneh in sicer na sedežu Zavoda, kjer sta
vodstvo in centralna služba, po območnih enotah in po uradih za delo po vsej Sloveniji
(ZRSZ, 2018, prim. Jerovšek in Kovač, 2008, str. 184 in nasl.).
Centralna služba zagotavlja enotno metodologijo za strokovno in operativno izvedbo
postopkov s področja dejavnosti Zavoda ter vsem organizacijskim področjem v okviru
Zavoda nudi informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno, računovodsko in
razvojno-organizacijsko podporo. (ZRSZ, 2018, glej tudi Kovač, 2006, stran 162).
Območne enote Zavoda opravljajo strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti
Zavoda na svojem območju, spremljajo in preučujejo gibanje zaposlenosti in
brezposelnosti, svetujejo in nudijo strokovno in operativno pomoč uradov za delo v okviru
območnih služb ter sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti Zavoda in regionalnimi oz.
lokalnimi subjekti na trgu dela. Uradi za delo so neposredno povezani z uporabniki,
strankami in zagotavljajo njihove pravice s področja posredovanja zaposlitve in dela,
zaposlitvenega svetovanja, urejanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladini in odraslim (ZRSZ, 2018).
Slika 1: Splošna shema organiziranosti Zavoda RS za zaposlovanje

Vir: Letno poročilo ZRSZ (2011)
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Pravice delavcev, ki se nanašajo na delovna razmerja in kadrovska vprašanja, uresničuje
svet delavcev, v skladu z določili statuta zavoda. Svet delavcev je povezan s sindikatom
zavoda (ZRSZ, 2018).

3.3 POTEK POSTOPKA PRIJAVE IN NAČIN UGOTAVLJANJA POGOJEV ZA
PRIJAVO V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB IN VODENJE V EVIDENCI
Prijava in vpis v evidence Zavoda se prične na pobudo stranke in je osebna obveznost, za
katero stranke v celoti prevzemajo odgovornost. Postopki se po ZUP nasploh začnejo na
zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti (več v Jerovšek in Kovač, 2017, str. 159), pri čemer
pa se po ZUTD in Pravilniku prijava v evidence Zavoda vrši izključno na zahtevo. Za začetek
osebne prijave v evidence je potrebno izpolnjevati določene pogoje, ki jih predstavljam v
nadaljevanju. Glede na specifično situacijo posameznika se tudi določi vrsta evidence, v
katero se stranka vpiše in vodi. Pri svojem delu se pogosto srečujem s primeri, ko za
stranke »biti prijavljen na Zavodu« pomeni: biti brezposelna oseba. Vendar temu ni tako.
Vsebinske razlike med brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve vplivajo na vrsto
storitev in pravic, ki jih lahko stranka koristi, zato na konkretnih primerih pojasnjujem tudi
slednje. Iz predstavljenega je razvidno, da je postopek zasnovan univerzalno in je
učinkovito uporabljen na številnih različnih individualnih situacijah strank. Kot morebitno
pomanjkljivost bi izpostavil le dejstvo, da Zavod povezuje svoje evidence s podatki drugih
upravljavcev zbirk podatkov kot navajam v drugem poglavju. To dejstvo je lahko vzrok za
napake pri odločitvah, vendar pa Zavod zagotavlja učinkovito pravno varnost na podlagi
zakonov, po katerih deluje.

3.3.1 Začetek prijave v evidence brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve
posebno pri Zavodu
V evidence brezposelnih oseb se lahko vpišejo in se v njej vodijo osebe, ki so se prijavile
pri Zavodu z izpolnitvijo obrazca Prijava v evidenco brezposelnih oseb (npr. obr. BO/1), ki
je objavljen na spletni strani zavoda (glej ZRSZ, 2018) in izpolnjujejo ostale pogoje za
pridobitev statusa brezposelne osebe, določene v ZUTD oz. Pravilniku. Za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vpis in vodenje v evidenci brezposelnih oseb, določenih v ZUTD
oz. Pravilniku, Zavod pridobiva podatke iz uradnih evidenc in po potrebi tudi od stranke.
Obvezni dokument za prijavo je javna listina za dokazovanje istovetnosti osebe (veljavni
osebni dokument s sliko), ki se predloži na vpogled. Oseba, ki se prijavi preko e-storitev v
evidence Zavoda, prejme po elektronski pošti vabilo na identifikacijo in se hkrati zglasi še
pri zaposlitvenemu svetovalcu zaradi izdelave zaposlitvenega načrta. Vodenje strank v
evidencah izvaja Zavod v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi tako, da je nosilec
dokaznega bremena (prim. Jerovšek in Kovač, 2017, str. 181).
Od 21. januarja 2018, se uporabljajo spremembe ZUTD, katerih namen je hitrejša
aktivacija brezposelnih oseb na trgu dela. Tako je nujna prijava v evidenco iskalcev
zaposlitve za delavce, katerih zaposlitev je ogrožena, že v času odpovednega roka in sicer
v treh delovnih dneh po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga oz. razloga nesposobnosti.
V primeru, da se oseba v roku ne prijavi in svoje zamude ne opraviči, se denarno
nadomestilo zmanjša za 20 % osnove. Pomembna novost je tudi spodbuda za
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zaposlovanje nižje in srednje izobraženim prejemnikom denarnega nadomestila, ki se v
času upravičenosti do denarnega nadomestila zaposlijo za polni delovni čas. Po novem jim
Zavod izplačuje spodbudo v višini 20 % zadnjega izplačanega neto zneska denarnega
nadomestila. Novela med drugim prinaša postopno sankcioniranje kršitev obveznosti
glede aktivnega iskanja zaposlitve - brezposelne osebe brišejo iz evidence šele po drugi
kršitvi obveznosti (RTVSLO, 2018).
Oseba se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve na
uradu za delo območne službe, ki si ga sama izbere (prim. Jerovšek in Kovač, 2008, str.
200). Oseba se prične voditi v evidenci brezposelnih oseb ali evidenci iskalcev zaposlitve
na podlagi njene prijave, preneha pa se jo voditi v evidenci brezposelnih oseb ali evidenci
iskalcev zaposlitve na podlagi njene odjave oz. po uradni dolžnosti (2. člen Pravilnika).
Oseba se v evidenco brezposelnih oseb prijavi tako, da izpolni in lastnoročno podpiše
obrazec prijave neposredno pri uradni osebi zavoda. Obrazec o prijavi lahko izpolni tudi
uradna oseba, če stranka potrebuje pomoč pri izpolnitvi. Za dan prijave se šteje dan
izpolnitve in lastnoročnega podpisa obrazca prijave. Oseba lahko izpolnjen in lastnoročno
podpisan obrazec prijave zavodu posreduje tudi po pošti. V tem primeru se za dan prijave
šteje dan, ko zavod prejme obrazec prijave. V primeru, da ga oseba odda priporočeno, pa
se za dan prijave šteje dan oddaje pošiljke na pošto. Osebi, ki se prijavi v evidenco
brezposelnih oseb preko e-storitev zavoda z elektronsko prijavo, se za dan prijave šteje
dan, ko je obrazec prijave prejel informacijski sistem za prijavo v evidenco. Evidence se
vodijo računalniško po enotnih metodologijah, standardih, šifrantih in klasifikacijah, ki jih
določi zavod v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakonom, ki ureja
elektronsko poslovanje in elektronski podpis (več o vlogah glej v Jerovšek in Kovač, 2017,
str. 120-124).
Oseba, ki je vložila prijavo v evidenco brezposelnih oseb in izpolnjuje pogoje za prijavo po
ZUTD, se prične voditi v evidenci brezposelnih oseb in pridobi status brezposelne osebe.
Oseba, ki je vložila prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve in izpolnjuje pogoje po ZUTD, se
prične voditi v evidenci iskalcev zaposlitve in pridobi status iskalca zaposlitve. Po prijavi v
evidence Zavoda, se osebi preko e-pošte pošlje informativno gradivo (informativni
seminar) v katerem so opisane pravice in obveznosti brezposelnih oseb.
Prav tako se osebi ob prijavi določi termin pri svetovalcu zaposlitve, kjer izdelata
zaposlitveni načrt, v katerem so določeni zaposlitveni cilji ter na kakšen način bo
brezposelna oseba do teh ciljev prišla (glej 8. -14. člen Pravilnika).

3.3.2 Ugotavljanje in dokazovanje pogojev za vpis
Osebe, ki se želijo osebno prijaviti v evidenco brezposelnih oseb, morajo ob prijavi poleg
veljavnega osebnega dokumenta priložiti tudi ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo in
odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Ko uradna oseba prejme dokument za
identifikacijo, poteka preverba podatkov preko EMŠO številke, ki jo vpiše v aplikacijo
Zavoda, ZPNet. Sistem se poveže s CRP in prenese uradne osebne podatke, kot so ime in
priimek, davčna številka, državljanstvo, uradno prijavljeno stalno in začasno bivanje,
podatki o tujcu, veljavnost bivanja tujca ter podlaga za prebivanje v RS. Enako storimo za
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pridobitev podatkov o aktivnem tekočem računu stranke in sicer tako, da se povežemo z
evidenco AJPES in prenesemo ustrezen račun. Drugih tekočih računov, četudi je oseba
pooblaščena ne moremo in ne smemo vpisovati, ker je v preteklosti že prihajalo do zlorab
pri dvigovanju denarnih sredstev, ki jih je zavod nakazal upravičencu. Po vpisu kontaktnih
podatkov, preverimo še obrazec BO/1, ki ga je oseba izpolnila.
V kolikor ima oseba težave pri izpolnjevanju obrazca, ji uradna oseba ponudi pomoč in ga
izpolni namesto nje na ta način, da stranka odgovarja na zastavljena vprašanja. Ali bo
oseba uvrščena v evidenco brezposelnih oseb je odvisno od odgovorov, ki jih je označila
pri vpisu. V kolikor oseba na katerokoli od vprašanj kot so: ste v delovnem razmerju, ste
samozaposleni, ste upokojenec, imate status kmeta, dijaka, vajenca, študenta ali
udeleženca izobraževanja odraslih (izjeme za vpis v evidenco brezposelnih oseb, ki imajo
status dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih so mlajših od 26 let
oziroma udeleženci izobraževanja po 53. b členu ZUTD), ste tujec (izjeme: v evidenco
brezposelnih oseb, se lahko vpišejo državljani držav članic EU, EGP in Švicarske
konfederacije ter njihovi družinski člani, ki ob prijavi zakonito prebivajo v Republiki
Sloveniji in pa tujci, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, imajo veljavno enotno
dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev
ali delo, imajo modro karto EU), ste nezmožni za delo, ste družbenik in hkrati poslovodna
oseba v osebni in kapitalski družbi ter ali je ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v
zavodu, odgovori z DA, se osebi zavrne vpis v evidenco brezposelnih oseb in se ji izda
zavrnilna odločba. Predno uradna oseba izda odločbo, mora odgovore preveriti po uradni
dolžnosti z vpogledi v evidence drugih inštitucij.
Naslednji korak preverjanja je preverjanje preko povezave z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije - ZZZS. Tam uradna oseba preveri na kateri zdravstveni podlagi je
oseba zavarovana. Zavarovanje kot družinski član pomeni, da ima oseba status dijaka,
vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, lahko pa je oseba še vedno v
delovnem razmerju (zaposlena ali samozaposlena), upokojenec, prejemnik družinske
pokojnine (v kolikor je, pomeni, da ima oseba status dijaka, vajenca, študenta ali
udeleženca izobraževanja odraslih), lastnik oz. direktor podjetja oz. prijavljena preko
centra za socialno delo, ker je na porodniškem dopustu ali pa prejema delno plačilo za
izgubljen dohodek. Sledi še preverjanje na spletni strani AJPES-a in sicer Zavod ugotavlja,
ali je oseba družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ali je
ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu.
Končno sledi še preverjanje statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja
odraslih preko povezave e-VŠ, z Univerzo v Ljubljani. V kolikor so podatki po zaključku
preverjanja osebe skladni z ZUTD, se osebo uvrsti v evidenco brezposelnih oseb. Ob
zaključku se oseba še podpiše na elektronsko tablico in s tem potrdi vpis. Osebi na koncu
Zavod izda potrdilo o prijavi v evidenco brezposelnih oseb ter vroči vabilo k svetovalcu na
prvi zaposlitveni razgovor (o izmenjavi podatkov med organi glej več v Jerovšek in Kovač,
2017, str. 182 in povezane, Kerševan in Androjna, 2017, str. 243 in nasl.).
Poznamo tudi druge vrste evidenc, v katere se lahko prijavijo tudi ostale osebe, ki ne
izpolnjujejo pogojev za vpis v evidenco brezposelnih oseb oz. evidenco iskalcev zaposlitve,
npr. evidenca začasno nezaposljivih, APZ idr. (v Atelšek, A. 2016, stran 9 in 10).
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Ko je oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb in se zaposli s pomočjo Zavoda na
podlagi subvencije, se ob zaposlitvi vpiše še v evidenco aktivne politike zaposlovanja (v
nadaljevanju APZ). Hkrati pa osebo Zavod po uradni dolžnosti odjavi iz evidence
brezposelnih oseb, saj redno zaposlena oseba, ne more biti prijavljena kot brezposelna
oseba.
V primeru, da ima oseba že kakšen status, se lahko prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve. V
to evidenco se lahko prijavijo vsi, ki aktivno ali pasivno iščejo zaposlitev, vendar oseba iz
te evidence ne more koristiti raznolikih ukrepov APZ oz. ne more uveljavljati pravice do
denarnega nadomestila, kar pripada izključno brezposelnih osebam. Prav tako iskalci
zaposlitve ne morejo uveljavljati povračila stroškov, ki so nastali v zvezi z iskanjem
zaposlitve. Skratka, oseba ne more koristiti nobenih ugodnosti, kot jih lahko koristi oseba,
ki je prijavljena v evidenco brezposelnih oseb. Njihova obveznost je zgolj, da se enkrat na
šest mesecev zglasijo na Zavodu in podaljšajo prijavo. V primeru, da tega ne storijo, jih
Zavod odjavi iz evidence, brez kazenskih sankcij.
V primeru, da je oseba iskalec zaposlitve, katere zaposlitev je ogrožena (oseba je prejela
odpoved iz poslovnih razlogov, odpoved iz razlogov nesposobnosti, oz. ji v roku treh
mesecev poteče pogodba za določen čas) se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve v
roku treh delovnih dni po vročeni odpovedi, v kolikor mu delodajalec ni ponudil nove
zaposlitve (14. in 131. člen ZUTD). V primeru, da bo oseba upravičena do prejemanja
denarnega nadomestila, se ji pri zamudi roka za prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve za
prve tri mesece upravičenosti do denarnega nadomestila, izplačuje nižji znesek in sicer
namesto 80% le 60% osnove, a ne manj kot 350 EUR (drugi odstavek 60. člena ZUTD).
Znižanje denarnega nadomestila se ne izvede, če delodajalec delavca ni ustrezno, ustno
ali pisno, poučil o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.
Osebe, ki se vodijo v evidencah, morajo Zavodu sporočiti vse spremembe podatkov, ki
vplivajo na izpolnjevanje pogojev za vodenje ali za prenehanje vodenja v evidencah in jih
zavod ne more avtomatično pridobiti po uradni dolžnosti. Podatke mora oseba sporočiti
najpozneje v treh dneh od nastanka spremembe kot so sprememba osebnih podatkov
(sprememba imena, priimka, naslova, telefonske številke, e-naslova, sprememba
tekočega računa), sklenjena podjemna ali avtorska pogodba, trenutna nezmožnost za
delo, upokojitev oz. pridobitev kakršnega koli drugega statusa v tujini in drugo.
Zavod lahko ob prijavi zaradi pridobitve podatkov o delovni in zavarovalni dobi ter
izobrazbi od osebe zahteva tudi predložitev delovne knjižice, če je bila osebi izdana in pa
ustrezno spričevalo oz. diplomo o pridobljeni izobrazbi, kadar teh podatkov ni mogoče
pridobiti iz uradnih evidenc. Izobrazbo, pridobljeno v tujini, je mogoče evidentirati le na
podlagi odločbe, izdane v postopku vrednotenja izobraževanja v skladu z zakonom, ki
ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja. Izobrazba, ki se izkazuje s spričevali,
izdanimi na območju nekdanjih republik Socialistične federativne republike Jugoslavije
pred 25. junijem 1991, se evidentira brez preverjanja izpolnjevanja pogojev (3. odstavek
13. člena Pravilnika).
V kolikor oseba uveljavlja pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti,
mora ob prijavi priložiti še fotokopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali odpoved
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pogodbe o zaposlitvi oz. drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja delovnega
razmerja. Če je za uveljavitev ali izvoz pravic iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti potrebno pridobiti dokumentacijo iz držav članic EU, EGP, Švicarske
konfederacije ali iz tretjih držav, jo pridobi Zavod po uradni dolžnosti v skladu z uredbami
Evropske unije, ki urejajo koordinacijo sistemov socialne varnosti (4. in 5. odstavek 13.
člena Pravilnika, glej tudi Weber in Belopavlovič, 2013, stran 97 in nasl.).

3.3.3 Pravna sredstva
Oseba ima ob izdaji zavrnilne odločbe tudi pravno sredstvo, pritožbo. Pritožba je edino
redno, devolutivno in suspenzivno pravno sredstvo za varstvo zakonitosti v upravnem
postopku. Redno je, ker je navadno vedno dovoljena, razen kadar jo izključuje zakon,
devolutivno, ker o njej odloča organ druge stopnje, suspenzivno pa, ker navadno zadrži
izvršitev odločbe do odločitve o pritožbi (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 234).
V primeru da stranka meni, da so ji bile v postopku izdaje zavrnilne odločbe kršene
pravice, lahko v pritožbenem roku, rok za pritožbo po ZUP je 15 dni od vročitve odločbe,
vloži pritožbo in navede razloge zoper izdano odločbo. Pritožbo lahko oseba vloži pisno ali
ustno na zapisnik. V primeru, da je pritožba pomanjkljiva ali nečitljiva je ne zavržemo,
temveč pozovemo stranko k dopolnitvi in sicer v petih dneh od vročitve poziva za
dopolnitev. Stranka mora v pritožbi navesti razloge oz. nova dejstva in dokaze, vendar
samo tiste, ki so v času izdaje odločbe že obstajali in jih stranka zaradi določenih razlogov
ni mogla takrat navesti oz. dostaviti in ne drugih, novih. V primeru, da v pritožbi ni
napisanega razloga, se pritožba smatra kot nepopolna. Pritožbo lahko vloži le stranka oz.
druga legitimna oseba. Ko prejmemo pritožbo, jo preizkusimo, preverimo ali je po zakonu
dovoljena, ali je vložena pravočasno in ali jo je vložila upravičena oseba. V kolikor eden
izmed teh treh pogojev ni izpolnjen, se pritožbo s sklepom zavrže (240. člen ZUP, več v
Kerševan in Androjna, 2017, str. 368 in nasl.).
Zavod se večkrat sreča s primeri, ko so se osebe pritožile zoper odločbo zaradi
neažurirane uradne evidence. Kot npr., oseba ni več bila družbenik v podjetju, ni več
zaposlena oz. nima več statusa dijaka, študenta, udeleženca izobraževanja odraslih, ipd.
Ker je Zavod kot institucija vezan na uradne evidence in iz njih črpa uradne podatke, lahko
pride do zmote zaradi neažurnosti le teh in se lahko ob izdaji zavrnilne odločbe stranki
zgodi krivica. V resnici oseba dejansko izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco, a je v uradnih
evidencah navedeno, da je stranka še vedno lastnik/solastnik oz. direktor enoosebne
družbe ali pa ima status dijaka oz. študenta.
V takem primeru stranka v pritožbi navede svoja dejstva in morebiti priloži dokaze, Zavod
pa je kot inštitucija dolžan ta dejstva in dokaze preveriti. Ker evidence niso bile ažurirane
ob prijavi stranke in izdaji zavrnilne odločbe, po prejemu pritožbe pa se je evidenca
ažurirala, lahko ugotovimo, da je prišlo do zmote organa, Zavoda. V takem primeru izda
Zavod novo nadomestno odločbo, ki odpravi staro in stranki dovoli vpis v evidenco
brezposelnih oseb za nazaj. Nadomestna odločba je odločba, ki jo je izdal prvostopenjski
organ, zato je zoper to odločbo tudi možna pritožba (več v Kovač, Rakar, Remic, 2012,
stran 378 in nasl.).
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Glede na frekvenco ljudi, ki jih Zavod preverja po uradni dolžnosti, je takih pritožb
relativno malo.

3.4 UPORABA IN OBDELAVA PODATKOV TER NADZORNE NALOGE
V današnjem času večji del pridobivanja, uporabe in obdelave podatkov poteka
enostavno za stranke, saj je mogoče vse potrebne informacije pridobiti po uradni
dolžnosti. Včasih, ko teh povezav ni bilo in institucija sama ni mogla pridobiti določenih
dokazil, je posameznik porabil kar nekaj časa, da je pridobil določeno dokumentacijo, da
je uredil nek upravni postopek. Danes je za prijavo v evidence Zavoda potrebno priložiti le
veljavni osebni dokument, zaradi identifikacije. Vse ostale podatke pridobi uradna oseba
po uradni dolžnosti sama, a le če ima dovoljenje stranke, da organ lahko pridobiva
podatke. Stranka lahko v vsakem trenutku prepreči pridobivanje podatkov po uradni
dolžnosti in takrat Zavod stranki določi rok, do kdaj mora priložiti določena dokazila, da
opravi neko dejanje. Posledično stranka prevzema odgovornost za pravočasno izvedbo oz.
pričetek postopka in posledično priznavanja ali koriščenja pravic/storitev, ki iz tega
izhajajo.
Ko se oseba zglasi na Zavodu, se mora vedno izkazati z osebnim dokumentom, tudi če
zahteva izdajo potrdil iz evidence ali če želi spremeniti oziroma dogovoriti nov termin
svetovalnega razgovora v primerih upravičene zadržanosti. V primeru, da oseba uveljavlja
pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, mora priložiti še fotokopijo
pogodbe o zaposlitvi za določen čas, odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma drugo listino,
iz katere je razviden razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi in potrdilo o višini plače. Na
podlagi potrdila o višini plače, ki ga mora izpolniti delodajalec izračunamo povprečno
višino plače v zadnjih osmih mesecih pred nastankom brezposelnosti. Na podlagi izračuna
se brezposelni osebi odmeri višina denarnega nadomestila. Potrdila ni potrebno priložiti,
če oseba v zadnjih osmih mesecih ni bila na bolniškem staležu, saj podatek pridobimo
sami po uradni dolžnosti z izmenjavo podatkov s Finančno upravo RS.

3.4.1 Podatki, ki jih mora pridobiti zavod po uradni dolžnosti in prepoved
pridobitve podatkov iz uradnih evidenc
Vse ostale podatke, ki so potrebni za ugotovitev ali oseba izpolnjuje pogoje za vpis in
vodenje v evidenci brezposelnih oseb, mora zavod pridobiti po uradni dolžnosti na
različne načine in sicer z elektronsko izmenjavo podatkov, z vpogledom v uradne oziroma
javne evidence ali na podlagi pisne zahteve (9. člen Pravilnika, več v Atelšek, A. 2016,
stran 9 in 10).
Dokumente s podatki, ki jih Zavod potrebuje za odločanje o vpisu v evidenco brezposelnih
oseb lahko stranka predloži na vpogled oziroma priloži kopije, v kolikor jih ima s seboj. V
primeru, ko stranka predloži ustrezne dokumente, o tem uradna oseba napiše uradni
zaznamek. Tudi v vseh primerih, ko podatke pridobivamo na podlagi vpogleda v uradne
oziroma javne evidence, to uradna oseba zabeleži v obliki uradnega zaznamka in priloži k
prijavnemu obrazcu. Uradni zaznamek mora vsebovati datum pridobitve podatka, vir
podatka, vsebino podatka in podpis uradne osebe ali druge pooblaščene osebe, ki je
podatek pridobila.
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Brezposelna oseba s podpisom prijavnega obrazca poda svojo privolitev, da na podlagi 66.
in 139. člena ZUP uradna oseba Zavoda, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva
podatke potrebne za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje
in tega ne prepoveduje.
Oseba lahko na prijavnem obrazcu označi, da prepoveduje pridobitev posameznega
podatka. V primeru, da stranka prepove pridobitev podatka, ji postavimo rok v katerem
mora ustrezna dokazila dostaviti. V kolikor dokazil ne bo dostavila v dogovorjenem roku,
bo uradna oseba o prijavi v evidenco brezposelnih oseb odločila na podlagi razpoložljivih
podatkov skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Vsi, ki jih vodimo v evidencah Zavoda, so skladno z zakonom in pravilnikom dolžni
sporočati spremembe podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za vodenje v
evidenci oziroma za prenehanje vodenja in sicer najpozneje v 3 dneh od nastanka
spremembe.

3.4.2 Izvajanje nadzora nad osebami, prijavljenimi v evidencah zavoda
Nadzor nad brezposelno osebo se uvede po uradni dolžnosti ali po lastni presoji Zavoda
na podlagi pobude ministrstva, pristojnega za delo, sveta zavoda, direktorja zavoda, druge
službe zavoda, pisne ali ustne prijave zainteresirane pravne ali fizične osebe ter na podlagi
utemeljene anonimne prijave (57. člen Pravilnika).
Ko nadzornik prejme pobudo za nadzor, mora v osmih dneh ugotoviti, ali so podani vsi
razlogi za uvedbo le tega. V kolikor razlogi niso utemeljeni, mora napisati uradni
zaznamek in o tem obvestiti vodjo službe za nadzor. V primeru, da so razlogi upravičeni,
nadaljuje z nadzorom. Nadzor opravi na kraju samem ter o vsem napiše zapisnik. V nadzor
spadajo tudi druga dejanja in postopki, ki bi bili potrebni za ugotovitev stanja. V samem
postopku nadzornik pridobiva dokumentacijo, zasliši nadzorovano stranko in ostale
udeležence v postopku ter pridobiva ostalo dokumentacijo od drugih organov. Ko konča
nadzor mora v roku 30 dni od uvedbe nadzora izdati odločbo (59. člen Pravilnika, več v
Androjna in Kerševan, 2006, stran 379 in nasl.).
Primer: Matični svetovalec brezposelne osebe sumi, da stranka ni aktivni iskalec
zaposlitve in da ne izpolnjuje dogovora, ki je podpisan v zaposlitvenem načrtu, oseba ne
pošilja vlog za zaposlitev in se ne odziva na poslana obvestila o prostih delovnih mestih.
Svetovalec sproži zahtevo za nadzor brezposelne osebe v nadzorni službi. Vodja nadzora
imenuje nadzornika, ki bo opravil nadzor nad brezposelno osebo. Nadzornik pridobiva
podatke, med drugim tudi odgovor delodajalca, ali je dobil ponudbo za zaposlitev za
zasedbo prostega delovnega mesta, na katerega je svetovalec zaposlitve stranko napotil.
Nadzornik med drugim lahko zasliši tudi samo stranko in zahteva dokazila o poslanih
ponudbah. Ko nadzornik pridobi vsa potrebna dokazila, izda odločbo.
Nadzornik ne sme opravljati nadzora pri osebi s katero je v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do vštetega drugega kolena, ne glede na to ali je
zakonska zveza prenehala, pri osebi s katero je v skrbniškem odnosu ali v odnosu
posvojenec ali posvojitelj ali kjer je lastnik ali solastnik ali delničar ali družbenik
22

gospodarske družbe. Nadzornik se mora v takih primerih izločiti iz postopka in o tem
obvestiti nadzorno službo (60. člen Pravilnika, več v Androjna in Kerševan, 2006, stran 146
do 152).
Statistično gledano so najpogostejši razlogi za uvedbo nadzora sum dela ali zaposlitve na
črno brezposelnih oseb, ki niso izkazovale aktivnega iskanja zaposlitve. Te osebe so
največkrat bile tudi prejemnice denarne socialne pomoči na CSD. Drugi najpogostejši
razlog uvedbe nadzora pa predstavlja neizpolnjevanje dogovorjenih obveznostih
brezposelnih oseb, ki sta jih dogovorila svetovalec in brezposelna oseba v zaposlitvenem
načrtu, predvsem ne odzivanje na vabila in napotnice.
Če kratko povzamem poteka postopek prijave v evidence Zavoda na dokaj pregleden,
čeprav postopkovno detajlno urejen način. Zato lahko sklenemo, da je postopek jasen,
prav tako pa ne preveč birokratki, ker so vse faze potrebne v smislu preverjanja
izpolnjevanja pogojev brezposelnih oseb, da se pravice prizna res osebam, ki so do njih
upravičene. S tem Zavod sledi svoji vlogi na trgu, da skrbi za preprečevanje nastanka
dolgotrajne brezposelnosti, pa tudi zagotavlja socialno podporo brezposelnim v vmesnem
obdobju (o tem več Elgar in Berg, 2015).
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4 PRIMERI VPISOV V EVIDENCE ZRSZ
V tem poglavju nadaljujem z analiziranjem vsebine postopka vpisa v evidence ZRSZ na
konkretnih primerih. Kot sem v prejšnjem poglavju predstavil vsebinske razlike, vezane na
status in situacijo stranke, na tem mestu nadaljujem z vrstami evidenc. Predpisi
omogočajo in določajo različne načine oz. možnosti vpisa v evidence Zavoda. Njegova
dolžnost je pravilna izpeljava postopka in vodenje evidenc. Pomemben poudarek je tudi
na vsebini primera, saj Zavod upravlja različne vrste evidenc, ki vključujejo vse entitete s
področja trga dela. Namen je zagotavljati celosten pregled in povezovanje informacij, ki
omogočajo prilagajanje izvajanja ustreznih politik trenutnemu stanju, lažje prilagajanje
potrebam na trgu dela tako za stranke - posameznike kot za delodajalce, vodenje statistik
in vključenost v širši evropski prostor.
Za vpis v evidence in vodenje v njih je torej potrebno izpolnjevati določene pogoje. V
primeru sprememb in ob prenehanju razlogov za vodenje v evidencah, je enako
pomemben zaključni korak, to je prenehanje vodenja v evidencah Zavoda, ki mu
namenjam del tega poglavja. Tudi zaključna faza, odjava ali izbris iz evidence, je natančno
določena s predpisi, kar zagotavlja vsem uporabnikom optimalno koriščenje pravic in
storitev, visoko kvaliteto storitev Zavoda, preprečuje zlorabe in varuje javno dobro.
Končni del postopka se lahko izvede na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti.

4.1 PRIJAVA V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB
4.1.1 Prijava slovenskih državljanov kot brezposelnih
Pravilnik oz. ZUTD (glej 4. in 8. člen) določata, da je brezposelna oseba tista oseba, ki nima
nobenega statusa, torej ni zaposlena ali samozaposlena, ni upokojenec, nima statusa
študenta, dijaka, vajenca, ni vključena v izobraževanja odraslih, mlajših od 26 let, ni
zavarovan kot kmet, ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi
ter ni ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v Zavodu.
V evidenco brezposelnih oseb se osebe lahko prijavijo osebno, po pošti, preko
pooblaščenca oz. preko elektronske oblike z uporabo sistema e-storitev.
Oseba se lahko osebno zglasi na uradu za delo in ob prijavi priloži veljaven osebni
dokument ter izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo BO/1. Ob upoštevanju vseh
pogojev za prijavo po zakonu, se oseba lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb in se ji
po zaključku prijave izda potrdilo o prijavi ter izroči vabilo k osebnemu zaposlitvenemu
svetovalcu, kjer sta izdelala zaposlitveni načrt.
Oseba se lahko prijavi v evidence tudi po pošti in sicer na tak način, da lastnoročno
izpolnjen in podpisan obrazec pošlje Zavodu po pošti. V primeru, da obrazec pošlje
priporočeno, se za dan prijave šteje dan, ko je oseba obrazec poslala. V kolikor pa obrazec
oseba pošlje po navadni pošti, se šteje dan prijave, ko je obrazec prišel na Zavod (več v
Androjna in Kerševan, 2006, stran 198). Po prejemu poštne pošiljke uradna oseba pošlje
osebi poziv na identifikacijo v katerem je določen rok zglasitve. Ko se oseba zglasi in
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opravi osebno identifikacijo, se jo prijavi v evidenco brezposelnih oseb ter izroči vabilo k
osebnemu zaposlitvenemu svetovalcu. V primeru, da se oseba brez opravičila ne zglasi na
identifikacijo v določenem roku, se prijava zavrže in izda ustrezen sklep (več v Kovač,
Rakar, Remic, 2012, stran 228).
Oseba se lahko prijavi v evidence tudi preko e-storitev zavoda z elektronsko prijavo v
skladu s pogoji in na način, predpisan v splošnem aktu iz drugega odstavka 127. člena
ZUTD. Za dan prijave se šteje dan, ko je obrazec prijave prejel informacijski sistem za
prijavo v evidenco. Po prejemu e-prijave uradna oseba pošlje osebi poziv na identifikacijo
v katerem je določen rok zglasitve. Ko se oseba zglasi in opravi osebno identifikacijo, se jo
prijavi v evidenco brezposelnih oseb ter izroči vabilo k osebnemu kariernemu svetovalcu.
V primeru, da se oseba ne zglasi na identifikacijo v določenem roku, se prijava zavrže in
izda ustrezen sklep (več v Kovač, Rakar, Remic, 2012, stran 228).
V primeru, da se brezposelna oseba ne more sama prijaviti na Zavod, lahko določi
pooblaščenca, kateremu izda splošno ali posebno pooblastilo za zastopanje v upravnih
postopkih. Načeloma je za prijavo v evidenco brezposelnih oseb dovolj lastnoročno
podpisano pooblastilo. Podpis pooblastitelja lahko uradna oseba preveri v preteklih
prijavah v sistemu, ko je oseba že kdaj podpisala kakšno listino. V primeru, da uradna
oseba dvomi v pristnost podpisa, lahko zahteva upravno overitev pooblastila (več v
Androjna in Kerševan, 2006, stran 187).

4.1.2 Prijava državljanov držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije
ter njihovih družinskih članov in drugih tujcev v evidenco
brezposelnih oseb
Državljan EU, ki lahko prebiva v Republiki Sloveniji brez prijave prebivanja tri mesece od
dneva vstopa v državo, se lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb na podlagi
veljavnega osebnega dokumenta in opravljene policijske prijave v skladu z zakonom, ki
ureja prijavo prebivališča, ki mora biti podana najkasneje v treh dneh po prestopu meje (4.
odstavek 10. člena, ZPPreb, Ur. l. RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07 in
52/16 – ZPPreb-1).
V evidenco brezposelnih oseb se lahko vpišejo državljani držav članic EU, EGP in Švicarske
konfederacije ter njihovi družinski člani, ki ob prijavi zakonito prebivajo v Republiki
Sloveniji in predložijo na vpogled veljavni osebni dokument s sliko ter izpolnijo in
podpišejo obrazec prijave v slovenskem ali v angleškem jeziku (več v Grofelnik in Premk,
2007, str. 19). V večini primerov tujci, ki se želijo prijaviti nimajo EMŠO številke, ki je
obvezna za prijavo v evidence. EMŠO številko pridobi uradna oseba po uradni dolžnost na
ta način, da izpolni obrazec za pridobitev EMŠO številke in le tega pošlje na upravno enoto.
Tujca poučimo, da prijava v evidenco ni možna dokler ne pridobimo omenjene številke.
Uradna oseba zapiše kontaktne podatke tujca in ko pridobi številko, pokliče osebo na
prijavo in ga prijavi z dnem, ko je oddal izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo BO/1. V
primeru, da je bil tujec zaposlen v zadnjih dveh letih vsaj 9 mesecev, lahko pri Zavodu
uveljavlja pravico do denarnega nadomestila. V gostoto za uveljavljanje pravice do
nadomestila se upošteva tudi zaposlitev v tujini, kjer je tujec v preteklosti delal. Tujec se
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lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb tudi z namenom uvoza pravice do denarnega
nadomestila in želje iskati zaposlitev na območju Republike Slovenije.
V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavijo tudi tujci z državljanstvom države, ki ni
članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije. Tujci tretjih držav morajo imeti dovoljenje za
prost dostop na slovenski trg dela. Se pravi, da morajo imeti bodisi veljavno stalno bivanje,
veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev,
samozaposlitev ali delo, modro karto EU oz. bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje in so poročeni s slovenskim državljanom oz. državljanom
držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije (3. Odstavek, 167. člena ZUTD). Tujci
tretjih držav, ki imajo v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivanje in je le to poteklo s
potekom delovnega razmerja pa so pridobili pravico do denarnega nadomestila, so lahko
prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb le toliko časa, dokler uživajo to pravico. V drugem
odstavku 8. člena ZUTD je opisano, kateri tujec tretjih držav se še lahko šteje kot
brezposelna oseba. Za brezposelno osebo po tem zakonu se šteje tudi tujec z
državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije in ima prost
dostop na slovenski trg dela, tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo,
izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, tujec z modro karto EU
ter tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali
potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na
podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjuje pogoje za prejemanje denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti v Republiki Sloveniji, dokler prejema to nadomestilo
(2. odstavek, 8. člena ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12, več v (več v Grofelnik in Premk,
2007, str. 17).
V kolikor si tujec v vmesnem času ne uredi oz. podaljša dovoljenja za prebivanje, se mora
po poteku denarnega nadomestila sam odjaviti iz evidence oz. ga odjavi Zavod po uradni
dolžnosti. Enako velja za družinske člane tujca, ki so pridobili dovoljenje za prebivanje na
podlagi združitve družine in imajo urejeno začasno bivanje v Republiki Sloveniji.
Državljana EU po treh mesecih od dneva vstopa v državo zavod preneha voditi evidenci
brezposelnih oseb, če pri pristojni upravni enoti ne prijavi prebivanja (14. člen ZTUJ, Ur. l.
RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.).
V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavi tudi tujec iz tretjih držav, ki ima urejeno
enotno dovoljenje za prebivanje in delo na podlagi soglasja za zaposlitev ali delo. Tujec
mora ob prijavi v evidenco predložiti veljavni osebni dokument, izpolnjen obrazec prijava
BO/1 in kartico, izdano na upravni enoti, ki dokazuje, da ima tujec urejeno enotno
dovoljenje za prebivanje in delo (če stranka ob prijavi nima kartice, podatek pridobimo iz
evidenc ZRSZ in povezovanjem s CRP) (1. odstavek 18. člena Pravilnika, Ur. l. RS, št.
106/10, 10/14 in 98/15).
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4.1.3 Način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco
brezposelnih oseb
Ob prijavi mora oseba na obrazcu prijava v evidenco brezposelnih oseb, BO/1 navesti
podatke, na podlagi katerih uradna oseba ugotavlja izpolnjevanje pogojev za vpis v
evidenco. Glede na odgovore ravnamo na naslednji način:
Tabela 1: Vsebina prijavnega obrazca

VPRAŠANJE

ODGOVOR DA

Sem v delovnem razmerju
Sem samozaposlen/a
Sem upokojenec/a
Sem družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi, ter
sem ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu
Imam status kmeta
Imam status dijaka, študenta študent, dijak, vajenec, udeleženec
izobraževanja odraslih, mlajših od 26 let, udeleženec izobraževanja v
skladu s 53. b členom zakona ali udeleženec programa usposabljanja na
delovnem mestu
Sem nezmožen za delo
Sem tujec

Zavrnitev vpisa
Zavrnitev vpisa
Zavrnitev vpisa
Zavrnitev vpisa
Zavrnitev vpisa
Zavrnitev vpisa
razen za izjeme

Zavrnitev vpisa
Zavrnitev vpisa
razen za izjeme

Vir: Povzeto po Prijavnem obrazcu BO/1, ZRSZ (2018)
Na podlagi točke 6 in 9 ne pride do avtomatske zavrnitve vpisa, ampak se preveri druge
podlage.
V drugem odstavku 8. člena ZUTD se za brezposelno osebo šteje tudi tujec z
državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije in ima prost
dostop na slovenski trg dela, tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo,
izdanim na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, tujec z modro karto EU,
ter tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali
potrdila o pravočasni vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na
podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjuje pogoje za prejemanje denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti v Republiki Sloveniji, dokler prejema to
nadomestilo.
Na podlagi drugega odstavka 8. člena ZUTD je opisana izjema za prijavo oseb v evidenco
brezposelnih oseb, ki imajo status študenta, dijaka, vajenca, udeleženca izobraževanja
odraslih, mlajših od 26 let, ki se na Zavod prijavljajo zaradi uveljavljanja pravice do
denarnega nadomestila. Oseba s statusom udeleženca izobraževanja (starostna omejitev
velja le za udeležence izobraževanja odraslih), ki ji je delovno razmerje prenehalo brez
njene volje ali krivde in uveljavlja pravico do denarnega nadomestila med brezposelnostjo,
se lahko vpiše v evidenco brezposelnih oseb. Uradna oseba takšne osebe ne prijavi
avtomatično v evidenco brezposelnih oseb, temveč jo do izdaje odločbe o denarnem
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nadomestilu uvrsti v postopek prijave. Ko oddelek socialne varnosti izda odločbo o
priznani pravici denarnega nadomestila, uradna oseba stranko uvrsti v evidenco, ji izda
vabilo k svetovalcu zaposlitve in se jo vodi v evidenci vse do njene odjave. V nasprotnem
primeru, če pravica do denarnega nadomestila osebi ne bi bila priznana, ji izdamo
zavrnilno odločbo za vpis v evidenco, ker ne izpolnjuje pogojev (več v Kovač, Rakar, Remic,
2012, stran 228).

4.2 EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE
Iskalec zaposlitve je oseba, ki je lahko zaposlena, upokojena, ima status študenta, dijaka
oz. je kako drugače delovno neaktivna oz. je lahko redno zaposlena in je ogrožena. Da je
zaposlitev ogrožena, morata biti izpolnjena dva pogoja in sicer: je osebi vročena odpoved
delovnega razmerja oz. se osebi v roku treh mesecev izteče pogodba o zaposlitvi. V
evidenco iskalcev zaposlitve se oseba prijavi z izpolnitvijo obrazca prijava v evidenco
iskalcev zaposlitve IZ/), ki je objavljen na spletni strani Zavoda. Obrazec si stranka lahko
natisne sama oz. ga dobi pri okencu na prijavno odjavni službi Zavoda. Oseba izpolni in
lastnoročno podpiše obrazec prijave neposredno pri uradni osebi. Obrazec o prijavi lahko
izpolni tudi uradna oseba, če stranka potrebuje pomoč pri izpolnitvi. Za dan prijave se
šteje dan izpolnitve in lastnoročnega podpisa obrazca prijave. Oseba lahko izpolnjen in
lastnoročno podpisan obrazec prijave Zavodu posreduje tudi po pošti. V tem primeru se
za dan prijave šteje dan, ko Zavod prejme obrazec prijave, v primeru, da ga oseba odda
priporočeno, pa se za dan prijave šteje dan oddaje pošiljke na pošto. Osebi, ki se prijavi v
evidenco iskalcev zaposlitve preko e-storitev zavoda z elektronsko prijavo v skladu s
pogoji in na način, predpisan v splošnem aktu iz drugega odstavka 127. člena, ZUTD, Ur. l.
RS, št. 80/10, 40/12, se za dan prijave šteje dan, ko je obrazec prijave prejel informacijski
sistem za prijavo v evidenco (več v Androjna in Kerševan, 2006, stran 198).
Za vpis v evidenco iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, mora oseba poleg
veljavnega osebnega dokumenta in izpolnjenega ter podpiranega obrazca priložiti še
fotokopijo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, v zvezi s katerim je iz
poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njegovo delo postalo nepotrebno oz.
je zaposlen za določen čas in se mu pogodba o zaposlitvi izteče najkasneje čez tri mesece.
Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je iskalec zaposlitve le v času trajanja
odpovednega roka oz. do izteka pogojev o zaposlitvi za določen čas.
Uradna oseba ob prijavi od osebe pridobiva podatke, ki se nanašajo na izobrazbo,
usposobljenost, dodatna znanja, delovno dobo in delovne izkušnje ter druge podatke,
potrebne za vodenje v evidenci in pa podatke, ki jih ne more pridobiti po uradni dolžnosti
(25. člen Pravilnika, Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15 več v Atelšek, A. 2016, stran 9 in
10).
V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavijo tudi tujci, državljani EU, EGP oz. Švicarke
konfederacije. Enako velja za tujce iz tretjih držav, ki imajo prost dostop na trg dela v
Republiki Sloveniji ali veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi
soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo. Tujci morajo naštete pogoje izpolnjevati
ves čas vodenja v evidenci iskalcev zaposlitve (26. člen Pravilnika, Ur. l. RS, št. 106/10,
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10/14 in 98/15). Ko se kateri izmed njih spremeni, se mora odjaviti iz evidence oz. to stori
Zavod po uradni dolžnosti.
Zavod preneha voditi osebo v evidenci iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena z
dnem, ko se osebi izteče odpovedni rok in se želi prijaviti v evidenco brezposelnih oseb ter
uveljavljati svoje pravice iz minulega dela, sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri drugem
delodajalcu v času odpovednega roka, z dnem upokojitve oz. z dnem, ko na podlagi
obvestila delodajalca ali osebe ugotovi, da zaposlitev pri delodajalcu ni več ogrožena in ga
ponovno zaposli (27. člen Pravilnika, Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15).
Zavod preneha voditi osebo v evidenci iskalcev zaposlitve z dnem, ko se sama odjavi, ko je
poteklo šest mesecev od prijave in se v vmesnem času ni zglasila pri svetovalcu, ko po
izteku odpovednega roka pridobi status brezposelne osebe, ko odjavi prebivališče in ne
prijavi novega oziroma s pretekom dovoljenja za prebivanje, pravnomočnosti odločbe, s
katero postane trajno nezmožna za delo po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ali nezaposljiva po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov (28. člen Pravilnika, Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15).
V primeru ugotovitve, da oseba ne izpolnjuje več pogojev za vodenje v evidenci iskalcev
zaposlitve ali ko se oseba sama odjavi iz evidence, ji izdamo potrdilo o odjavi.

4.3 EVIDENCA OSEB, VKLJUČENIH V PROGRAME APZ
Zavod v evidenci oseb, ki so vključene v programe APZ, lahko vodi osebe, ki se vodijo v
evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve. Te osebe so lahko pred
vključitvijo v evidence APZ bile prijavljene v evidenco brezposelnih oseb oz. evidenco
iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. V primeru, da se brezposelna oseba ali
iskalec zaposlitve, katere zaposlitev je ogrožena, vključi v program APZ, jih Zavod odjavi iz
evidence po uradni dolžnosti z dnem podpisa pogodbe o vključitvi.
Ko se program v katerega je bila oseba vključena konča, jo Zavod ravno tako po uradni
dolžnosti odjavi iz evidence APZ. Takrat se stranka lahko sama prijavi v evidenco
brezposelnih oseb in v primeru, da izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do denarnega
nadomestila, le tega tudi pridobi (29. in 30. člen Pravilnika, Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14 in
98/15, več v Atelšek, A. 2016, stran 9 in 10).

4.4 EVIDENCA OSEB, KI SO ZAČASNO NEZAPOSLJIVE
Brezposelna oseba, ki zaradi težav z odvisnostjo, težav v duševnem zdravju, večjih
socialnih težav in drugih podobnih težav ni zmožna za delo, se šteje za začasno
nezaposljivo. Začasna nezaposljivost iz navedenih razlogov ter pravice in obveznosti te
osebe se opredelijo v zaposlitvenem načrtu brezposelne osebe na podlagi mnenja o
obstoju razlogov za začasno nezaposljivost in predloga možnih ukrepov, ki ga pripravijo
posebne medinstitucionalne komisije (117. člen ZUTD).
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Razloge za začasno nezaposljivost ugotavlja Medinstitucionalna komisija, ki je sestavljena
iz predstavnikov Centra za socialno delo, osebnega svetovalca zaposlitve in
rehabilitacijskega svetovalca Zavoda, število članov na posamezni seji ni omejeno.
Komisija deluje na uradih za delo. Sklicatelj komisije je vodja urada za delo, ki ima
pooblastilo za vodenje celotnega postopka. Člane komisije in predsednika komisije
imenuje vodja urada za delo, pri katerem je brezposelna oseba prijavljena, skupaj z
direktorjem pristojnega centra za socialno delo (117. člen ZUTD).
Zavod po uradni dolžnosti prične voditi osebo v evidenci oseb, ki so začasno nezaposljive,
z naslednjim dnem po prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb.
Pred pripravo predloga za obravnavo na komisiji svetovalec zaposlitve povabi brezposelno
osebo in jo seznani s svojim predlogom, kar se zapiše tudi v zaposlitveni načrt. Osebni
svetovalec zaposlitve pripravi Predlog za uvedbo postopka za ugotavljanje začasne
nezaposljivosti za brezposelno osebo, v predlogu opredeli vrste ovir in težav in razloge, na
podlagi katerih sklepa, da gre pri brezposelni osebi za začasno nezaposljivost. Svetovalec
zaposlitve presodi katera specialistična mnenja potrebuje za pripravo predloga,
najpogosteje je predhodno pridobljeno mnenje zdravnika svetovalca, mnenje poklicnega
svetovalca in mnenje rehabilitacijskega svetovalca.
Komisija oceni težave brezposelne osebe, pripravi mnenje o razlogih za začasno
nezaposljivost ter poda predloge možnih ukrepov in aktivnosti za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti osebe. Na komisiji se ugotavljajo razlogi za nezaposljivost ter načini in ukrepi za
odpravo le-teh. Z izdelanim mnenjem komisije se seznanita brezposelna oseba in pristojni
center za socialno delo. V kolikor je v mnenju opisano, da oseba potrebuje pomoč za
odpravo težav, ki vplivajo na začasno nezaposljivost, se dogovorijo, da se oseba odstopi
na pristojni CSD. Mnenje komisije je podlaga za pripravo zaposlitvenega načrta v katerem
se zapiše mnenje komisije o začasno nezaposljivosti, brezposelna oseba je seznanjena z
ukrepi za odpravo le-teh in nadaljnjimi aktivnostmi pri Centru za socialno delo. Osebo se
preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb in se jo po uradni dolžnosti uvrsti v evidenco
začasno nezaposljivih oseb (117. člen ZUTD).
Osebo se v evidenci oseb, ki so začasno nezaposljive, preneha voditi z dnem: ugotovitve
prenehanja razlogov za začasno nezaposljivost, prijave v obvezno zavarovanje na podlagi
zaposlitve ali opravljanja dejavnosti,
upokojitve,
ko se oseba sama odjavi,
pravnomočnosti odločbe, s katero je ugotovljena popolna nezmožnost za delo po zakonu,
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali nezaposljivost po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (31. člen Pravilnika, Ur. l. RS, št.
106/10, 10/14 in 98/15).
Cilj obravnave na CSD je, da se pri osebi odpravijo razlogi za začasno nezaposljivost, da se
oseba lahko ponovno aktivira na trgu dela.

4.5 EVIDENCA DELODAJALCEV Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI
Zavod prične voditi delodajalca v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami z dnem
prijave delavca, če je v postopku preverjanja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc,
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listinskih dokazov in zaslišanja prič ugotovljen obstoj razlogov iz prvega odstavka 27. člena
ZUTD zaradi katerih zavod temu delodajalcu ni dolžan posredovati delavcev (1. odstavek
27. člena ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12). Ravno tako se delodajalca uvrsti na listo, ko
Zavod pridobi podatke s strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo o pravnomočnih
sankcijah, izrečenih delodajalcem za kršitve določb ZUTD, zakona, ki ureja delovna
razmerja, zakona, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, zakona, ki ureja
minimalno plačo in zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu ter pridobitve podatkov od
Finančne uprave Republike Slovenije o pravnomočnih sankcijah, izrečenih delodajalcem
za kršitve določb zakona, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Na listo
uvrstimo tudi delodajalce, ki so po podatkih Finančne uprave, davčni dolžniki in ne
prilagajo REK obrazcev.
Zavod preneha voditi delodajalca v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami po
dvanajstih mesecih, v kolikor delodajalec ni ponovil omenjenih kršitev oz. z dnem
prenehanja delodajalca (glej 32. in 33. člen Pravilnika, Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15).

4.6 PRENEHANJE VODENJA V EVIDENCAH
V 20. členu Pravilnika (Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15) je določeno, da se osebe, ki so
prijavljene v evidence Zavoda lahko iz evidence odjavijo zaradi lastne volje kadarkoli, brez
kakršnih koli sankcij. Odjavijo se lahko osebno z veljavnim osebnim dokumentom, po
pošti z izpolnjenim odjavnim obrazcem oz. preko pooblaščenca.
Osebe, ki so se zaposlile, samozaposlile, pridobile status študenta, dijaka, vajenca ali
udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, Zavod odjavi po uradni dolžnosti z
vpogledom v evidence, v kolikor oseba prej podatka ni sporočila matičnemu svetovalcu
zaposlitve. V nadaljevanju sem opisal še postopke odjave ob pridobitvi drugih statusov, ki
se izključujejo s statusom brezposelne osebe.
V primeru kršitve obveznosti iz zaposlitvenega načrta, pa lahko matični svetovalec osebo
kazensko črta iz evidence. V preteklosti je bila oseba črtana iz evidence zaradi
nespoštovanja dogovora iz zaposlitvenega načrta. Za izdajo odločbe o prenehanju vodenja
v evidenci brezposelnih oseb je bila dovolj že ena ugotovljena kršitev. Novela zakona, ki je
v veljavo stopila 21.1.2018 (15. člen ZUTD, Ur. l. RS št. 55/17) pa prinaša spremembe tudi
na tem področju in sicer uvaja odlog sankcije na način, ki bo brezposelnim osebam
omogočil, da ob prvi kršitvi določene obveznosti, npr. ob odklonitvi vključitve v program
aktivne politike zaposlovanja, odklonitve ustrezne ali primerne zaposlitve, ne prizadevanja
za zaposlitev na zaposlitvenem razgovoru itd., ostanejo vpisane v evidenci brezposelnih
oseb (Vir: RTVSLO). Ukrep v obliki prenehanja vodenja v evidenci pa se bo brezposelni
osebi izrekel šele ob drugi ugotovljeni kršitvi ene izmed navedenih obveznosti.
Taka oseba se lahko ponovno prijavi v evidence zavoda šele po poteku šestih mesecev od
dokončnosti odločbe o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb.
Zakon določa več temeljev prenehanja. V nadaljevanju nekaj le teh podrobneje
obravnavam.
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Zaposlitev brezposelne osebe z delovnim časom krajšim od polnega

Praviloma osebo prenehamo voditi v evidenci brezposelnih oseb zaradi zaposlitve, ne
glede na to ali se je oseba zaposlila za polni ali krajši delovni čas.
Izjema so brezposelne osebe, prejemnice denarnega nadomestila, ki skladno s 66. členom
ZUTD sklenejo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega. Take osebe ne
prenehamo voditi v evidenci brezposelnih oseb, temveč jih pozovemo, da se izjasni, ali
želi za čas zaposlitve prejemati sorazmerni del denarnega nadomestila do njegovega
izteka. Primer. Oseba, prejemnica denarnega nadomestila, se je zaposlila za 15 ur na
teden. V takem primeru mora uradna oseba oz. svetovalec zaposlitve pozvati brezposelno
osebo, da se odloči, ali bo prejemala denarno nadomestilo namesto dosedanjih 40 ur, le
25 ur na teden, kar skupaj z zaposlitvijo nanese 40 ur oz. se bo odjavila iz evidence
brezposelnih oseb in ji bo denarno nadomestilo prenehalo. V kolikor se oseba odloči, da
bo koristila sorazmerni delež nadomestila, mora vložiti vlogo in prinesti fotokopijo
pogodbe o zaposlitvi. Tako osebo po poteku denarnega nadomestila odjavimo, ker je
zaposlena in ji pošljemo obvestilo o prenehanju vodenja v evidenci. V primeru, da
sorazmernega dela denarnega nadomestila oseba ne želi koristiti, jo odjavimo iz evidence
brezposelnih oseb in ustavimo izplačevanje denarnega nadomestila. Preostanek
denarnega nadomestila lahko koristi po naslednjem prenehanju delovnega razmerja v
kolikor je ta pravica daljša od nove oziroma za novo ne izpolnjuje pogoja gostote delovne
dobe (ZRSZ, 2018).


Prenehanje vodenja brezposelne osebe zaradi vključitve v poklicno rehabilitacijo

Poklicna rehabilitacija je proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično in
psihološko usposobi za opravljanje drugega poklica ali dela, ki bi ga lahko opravljal brez
zdravstvenih ali drugih omejitev. Brezposelno osebo, ki pridobi pravico do poklicne
rehabilitacije na podlagi odločbe ZPIZ, prenehamo voditi v evidenci brezposelnih oseb z
dnem vključitve v poklicno rehabilitacijo. V poklicno rehabilitacijo se lahko prijavi oseba,
ki je pridobila II. kategorijo invalidnosti in na dan izdaje odločbe še ni dopolnila 50 let ter
se za preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za opravljanje drugega dela, ki ga bo
opravljala polni delovni čas (ZPIZ, 2018, več v Weber in Belopavlovič, 2013, stran 187).
Iz pravice do poklicne rehabilitacije izhaja tudi pravica do vključitve v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje, kar je razlog za prenehanje vodenja v
evidenci brezposelnih oseb. Taka oseba se mora prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve,
zaradi prejemanja nadomestila na ZPIZ (glej Weber in Belopavlovič, 2013, stran 517).


Prenehanje vodenja brezposelne osebe zaradi prejemanja starševskega
nadomestila na podlagi zavarovanja za starševsko varstvo

ZSDP-1, v 41. členu (Ur. l. 26/2014) pravi, da imajo pravico do starševskega nadomestila
tudi brezposelne osebe, tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile
zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega dopusta
in osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu
najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega
dopusta.
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Vrste starševskega nadomestila so: porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo,
nadomestilo za nego in varstvo otroka in posvojiteljsko nadomestilo.
Brezposelni upravičenci do starševskega nadomestila so v času prejemanja starševskega
nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer
brezposelnosti, za starševsko varstvo in tudi zdravstveno.
Pravica do starševskega nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po
predpisih, tudi iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
V evidenci brezposelnih oseb jih prenehamo voditi z dnem pridobitve pravice do
starševskega nadomestila. V primeru, da take osebe prejemajo denarno nadomestilo za
brezposelne, jim le-to miruje in ga lahko koristijo naprej, ko se pravica do starševskega
nadomestila izteče (več v Weber in Belopavlovič 2013, stran 701).


Prenehanje vodenja brezposelne osebe zaradi prostovoljnega usposabljanja za
izvajanje nalog obrambe

Prostovoljno usposabljanje za izvajanje nalog obrambe traja več tednov. Osebe so v tem
času tudi zdravstveno in nezgodno zavarovane in ta čas se jim všteva v pokojninsko dobo.
V evidenci brezposelnih oseb jih prenehamo voditi z dnem vključitve v prostovoljno
usposabljanje. V primeru, da take osebe prejemajo denarno nadomestilo, gre
nadomestilo v mirovanje. Ko oseba konča z usposabljanjem, se lahko zopet prijavi v
evidenco brezposelnih oseb in denarno nadomestilo izkoristi do konca.


Prenehanje vodenja brezposelne osebe zaradi upokojitve oziroma izpolnitve
pogoja za pridobitev starostne pokojnine z najnižjo zavarovalno dobo po
predpisih ZPIZ

Ko oseba izpolni pogoje za upokojitev, se mora odjaviti iz evidenc Zavoda v kolikor je pri
Zavodu prijavljena. S seboj mora prinesti dokazilo oz. informativni izračun ZPIZ-a o
izpolnjevanju pogojev za upokojitev. Brezposelno osebo uradna oseba odjavi z dnem pred
dnevom datuma upokojitve.
Podatke sistematično pridobivamo tudi z izmenjavo podatkov z ZZZS oziroma z ZPIZ.
Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev se lahko iz evidence brezposelnih oseb
odjavijo 2 meseca pred izpolnitvijo pogojev za upokojitev. V primeru, da je oseba
prejemala denarno nadomestilo, izplačevanje ustavimo z dnem odjave iz evidence (več v
Weber in Belopavlovič, 2013, stran 517).
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Odjava iz evidence oziroma prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb
zaradi pridobitve statusa družinskega pomočnika

Status družinskega pomočnika brezposelna oseba pridobi z odločbo o priznanju pravice
do družinskega pomočnika in zapusti trg dela. Status družinskega pomočnika pomeni, da
oseba, največkrat je to starš, skrbi za svojega otroka, ki ima težko motnjo v duševnem
razvoju, lahko že od samega rojstva oz. je težko gibalno ovirana oseba.
Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila nadomestila za izgubljeni dohodek v
višini minimalne plače in do zdravstvenega zavarovanja, pokojninsko invalidskega
zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti in starševsko varstvo (MDDSZ, 2018).
Iz evidence brezposelnih oseb Zavod odjavi osebo z dnem pridobitve statusa družinskega
pomočnika.


Odjava iz evidence zaradi uveljavitve pravice do plačilo prispevkov v primeru
štirih ali več otrok

Pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok pripada enemu od staršev oz.
skrbnikov, ki je zapustil trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok. Eden od staršev,
ki se odloči za pridobitev tega statusa, ima pravico do plačila prispevkov za socialno
varnost od minimalne plače do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega
otroka, pri čemer morata starša negovati vsaj 4 otroke v starosti do 18 let nad katerim
imata roditeljsko pravico.
Plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva po 48. a členu Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. 26/14 in nasl., ZSDP-1) zagotavlja
Republika Slovenija. Država plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko
varstvo, zdravstveno zavarovanje ter prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela,
za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino
(podrobneje glej v Weber in Belopavlovič, 2013, Jerovšek in Kovač, 2008, str. 183 in nasl.).
Osebo s tem statusom odjavimo iz evidence brezposelnih oseb en dan predno je pridobila
omenjeno pravico. Podatek nam sporoči oseba sama ali pa ga pridobimo po uradni
dolžnosti z vpogledom v evidence drugih inštitucij oz. nas obvesti pristojni CSD (MDDSZ,
2018).
V tem poglavju smo spoznali, kako poteka prijava v evidence Zavoda, predvsem na kakšen
način se je možno prijaviti in katere dokumente je potrebno priložiti. Podrobneje sem
opisal postopke prijave slovenskih državljanov, tujcev, državljanov EU, EGP ali Švicarske
konfederacije ter tujcev tretjih držav. Največ preverjanja izpolnjevanja pogojev pri vpisu v
evidenco brezposelnih oseb so deležni tujci tretjih držav, kot tudi njihovi družinski člani,
začenši s pridobitvijo EMŠO številke in nadalje skozi postopek preverjanja po uradni
dolžnosti oz. z dodatno predložitvijo listin osebe, v kolikor Zavod ne more preveriti
določenih informacij na podlagi izmenjave podatkov z drugimi organi.
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Opisal sem tudi primera, pri katerih velja izjema in se osebi ne zavrne vpisa v evidenco
brezposelnih oseb kljub temu, da ne izpolnjuje pogojev, ampak se jo uvrsti v evidenco in
lahko uveljavlja pravico do denarnega nadomestila, v kolikor izpolnjuje pogoje za
pridobitev le tega.
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5 ZAPOSLITVENI NAČRT
5.1 POMEN IN VLOGA ZAPOSLITVENEGA NAČRTA
Ključni element vpisa in vodenja v evidencah Zavoda je zaposlitveni načrt, zato mu v
zadnjem delu vsebinske obravnave teme namenjam posebno pozornost. Zaposlitveni
načrt je pisni dogovor med iskalcem zaposlitve in strokovnim svetovalcem z namenom, da
se izboljšajo možnosti zaposlitve brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, katerih
zaposlitev je ogrožena. V načrtu navedeta vse potrebne aktivnosti za čimprejšnjo
zaposlitev. Svetovalec zaposlitve je oseba, ki je zaposlena na Zavodu oz. pri koncesionarju
in je pridobil koncesijo za opravljanje storitve vseživljenjske karierne orientacije
brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena (ZRSZ, 2018).
Zaposlitveni načrt se spremlja in dopolnjuje na vsaki obravnavi pri osebnem svetovalcu.
Za vsako novo dogovorjeno aktivnost pri iskanju zaposlitve ali vključevanju v ukrepe APZ,
svetovalec izdela nov zaposlitveni načrt. V kolikor je na svetovalni obravnavi ugotovljeno,
da dopolnitev ali sprememba aktivnosti v zaposlitvenem načrtu ni potrebna, se aktivnosti
prenesejo v nov zaposlitveni načrt, v katerem se določi nove roke za realizacijo aktivnosti
in določi naslednji termin svetovalne obravnave, kar je pogoj za obstoj v evidencah (38.
člen Pravilnika). Svetovalec zaposlitve pri poglobljenem kariernem svetovanju nudi
brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, pomoč pri
prepoznavi poklicnih kompetenc in oceni interesov, sposobnosti, ovir in prepričanj,
pomembnih za aktiven nastop na trgu dela (ZRSZ, poslovni načrt, 2017, stran 20). Ob
podpori kariernih svetovalcev posameznik spoznava in odkriva možnosti in priložnosti v
okolju kjer sam sprejema odločitve o svoji karieri za doseganje želenih kariernih in
zaposlitvenih ciljev.
V nadaljevanju je torej predstavljen dokument, ki upravičuje vpis v evidence ZRSZ in
zagotavlja stranki uporabo storitev in uveljavljanje pravic iz tega naslova. Hkrati je
zaposlitveni načrt tudi vsebinsko zahtevnejši del postopka, ki zahteva poglobljeno znanje,
izkušnje ter pogosto osebno širino uslužbenca za osebno in individualno obravnavo strank.
Cilj je vsekakor iskanje optimalne rešitve za stranko, pri čemer pa ostaja nujno dosledno
sledenje postopku in drugim predpisom.

5.2 STRUKTURA IN VSEBINA ZAPOSLITVENEGA NAČRTA
Zaposlitveni načrt je torej dogovor med Zavodom in stranko, ki se lahko pripravi na več
načinov. Lahko se opravi individualno na izbranem uradu za delo ali pri koncesionarju, v
skupini na izbranem uradu za delo ali pri koncesionarju, po elektronski poti, preko estoritev Zavoda, preko kontaktnega centra Zavoda v skladu s pogoji in na način, predpisan
v splošnem aktu Zavoda ali pa preko e-storitev koncesionarjev ali drugih načinov izvajanja
storitev pri koncesionarjih.
Prvi skrajšani zaposlitveni načrt se za brezposelno osebo ali iskalca zaposlitve, katerega
zaposlitev je ogrožena, pripravi in podpiše neposredno po prijavi v evidenco oz. čim
hitreje po prijavi.
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To predvsem velja za brezposelne osebe, ki nimajo zdravstvenih ali drugih omejitev in so
pripravljene za takojšnje delo. Trenutno je največje povpraševanje po prodajalcih,
voznikih, čistilcih, varnostnikih, natakarjih, gradbenih delavcih, elektroinštalaterjih in
drugih fizičnih poklicih, zato te brezposelne osebe takoj napotujemo z napotnicami k
delodajalcem, ki iščejo tak kader.
V zaposlitvenem načrtu se stranki tudi dogovorita, na kakšen način se bodo vročala vabila,
napotnice, obvestila in drugi dokumenti z namenom izdelave zaposlitvenega načrta,
povabila na izvedbo storitev ali vključitev v ukrep APZ in način posredovanja zahtevanih
odgovorov, predlogov in sporočil zavodu ali koncesionarju. Obveščanja se lahko vršijo na
več načinov in sicer po pošti, po elektronski poti, po telefonu z SMS ali MMS sporočili,
preko klicnega centra ali preko enotnega informacijskega prostora iskalca zaposlitve.
Brezposelno osebo oz. iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena se lahko po 44.
členu Pravilnika (Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15) oprosti iskanja zaposlitve zaradi
osebnih razlogov, v primeru pripora, prestajanje zaporne kazni, varnostnega ali vzgojnega
ukrepa v trajanju do 6 mesecev, ali če ni v zaposlitvenem načrtu določeno drugače, v času
napotitve pripadnika civilne zaščite na usposabljanje ali na opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči do 30 dni, v času vpoklica pripadnika slovenske vojske do 30 dni, v
času usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije do 30 dni na leto, v času
vključitve v usposabljanje in izobraževanje v okviru projektov evropske unije, ki veljajo za
vključitev v programe APZ. V kolikor oseba ugotovi, da bi z nekim dodatnim znanjem
lahko prišla do želene zaposlitve, bodisi na svojem ali kakšnem drugem področju dela,
obstaja možnost, da jo na določeno usposabljanje oz. šolanje napoti Zavod. Vsakršna
napotitev je odvisna od svetovalca zaposlitve in brezposelne osebe oz. iskalca zaposlitve,
katerega zaposlitev je ogrožena, predvsem pa od same smiselnosti vključitve v tak
program.
Na uradu za delo Ljubljana se trudimo, da bi postopek od prijave na Zavod do izdelave
prvega zaposlitvenega načrta izpeljan v roku dveh tednov, vendar se zaradi ZUJF-a, kjer se
upokojitve oz. odhodi delavcev ne nadomeščajo, ta rok podaljšuje. Brezposelne osebe in
iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in so ob prijavi v evidence razvrščeni
med osebe, ki imajo zdravstvene ali kakšne druge ovire za zaposlitev, vključimo v karierno
svetovanje in z njimi svetovalci zaposlitve naredijo poglobljeni zaposlitveni načrt. Te
osebe morajo s seboj prinesti dokazila do kdaj bodo imeli omejitve pri zaposlitvi, da se jih
do takrat izključi iz posredovanja na trg dela. Vse osebe, ki so izključene iz posredovanja,
so dolžne v roku treh dni priložiti ustrezna dokazila.
Na koncu zaposlitveni načrt lastnoročno podpišeta uradna oseba Zavoda, svetovalec
zaposlitve ali pooblaščena oseba koncesionarja in brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve,
katerega zaposlitev je ogrožena. Uradna oseba izroči brezposelni osebi ali iskalcu
zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, en izvod zaposlitvenega načrta. Če se
zaposlitveni načrt izdela kot elektronski dokument, ga osebni svetovalec podpiše z varnim
elektronskim podpisom, v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis.
S podpisom zaposlitvenega načrta podpisnika prevzemata zapisane obveznosti. V primeru,
da soglasje o vsebini zaposlitvenega načrta ni doseženo, izda svetovalec zaposlitve,
brezposelni osebi oz. iskalcu zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, odločbo zakaj
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soglasje ni bilo doseženo. Če brezposelna oseba oz. iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev
je ogrožena, odkloni podpis zaposlitvenega načrta, katerega vsebina temelji na dokončni
odločbi ga zavod z dnem odklonitve podpisa kazensko preneha voditi v evidenci
brezposelnih oseb oz. evidenci iskalcev zaposlitve katere zaposlitev je ogrožena (glej člene
od 35. do 44. Pravilnika, Uradni list RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15, več v ZRSZ, strokovno
gradivo, stran 67 in nasl.).

5.3 RAZLIKA MED USTREZNO IN PRIMERNO ZAPOSLITVIJO PO ZUTD
Za ustrezno zaposlitev se šteje zaposlitev po pogodbi za nedoločen ali določen čas s
polnim delovnim časom oziroma krajšim delovnim časom od polnega po zakonu, ki ureja
delovna razmerja ali v skladu z odločbo o ugotovljeni invalidnosti. To delovno mesto ne
sme biti oddaljeno več kot tri ure vožnje z javnim prevoznim sredstvom ali organiziranim
prevozom delodajalca od kraja bivanja osebe do delovnega mesta in nazaj. Prav tako
mora delovno mesto ustrezati vrsti in ravni dokončane izobrazbe osebe, če je iskalec prve
zaposlitve oziroma ponovno išče zaposlitev po prekinitvi zaposlitve za najmanj dve leti, ali
ki ustreza vrsti in ravni zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na delovnem mestu, ki ga
je oseba opravljala večino časa v zadnjih 12 mesecih pred nastankom brezposelnosti in se
določi z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu, pri določanju katerih se upoštevajo še
delovne izkušnje, dodatna znanja in zmožnosti osebe in možnosti na trgu dela (12. člen
ZUTD, Uradni list RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15, več v ZRSZ, strokovno gradivo, stran 59 in
nasl.).
Za primerno zaposlitev se šteje zaposlitev po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen ali
določen čas z najmanj polovičnim delovnim časom in delovno mesto, ki ni oddaljeno več
kot tri ure vožnje z javnim prevoznim sredstvom ali organiziranim prevozom delodajalca
od kraja bivanja osebe do delovnega mesta in nazaj. Delovno mesto mora ustrezati vrsti in
največ eno raven nižji izobrazbi osebe glede na ustrezno zaposlitev in se določi z
zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu najkasneje v štirih mesecih od vpisa v evidenco
brezposelnih oseb (13. člen ZUTD, Uradni list RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15).
Brezposelni osebi oz. iskalcu zaposlitve, katere zaposlitev je ogrožena se lahko ponudi
primerna zaposlitev po treh mesecih od prijave v evidenci, če ni drugih primernih oseb, za
katere bi bila ta zaposlitev ustrezna. V kolikor oseba ne bi sprejela napotitve na prosto
delovno mesto brez opravičljivih razlogov, bi kršila dogovor v zaposlitvenem načrtu.
Nekatere brezposelne osebe nikakor nočejo sprejeti primerne zaposlitve, saj s tem mislijo,
da jih je zavod oz. svetovalec zaposlitve degradiral zaradi tega, ker jim je ponudil delovno
mesto s slabšo izobrazbo in plačilom, vendar to ni res. S takim načinom dela se Zavod
spopada s preprečevanjem dolgotrajne brezposelnosti. V članku podčrto.si, opisujejo
socialno izključenost oseb. Navajajo, da čim daljša je socialna izključenost, večje in težje
rešljive so težave, ki jo neizogibno spremljajo. Nižata se posameznikova samozavest in
samopodoba, sčasoma tudi funkcionalna pismenost. To se na koncu pogosto odraža tudi v
fizičnih in psihičnih težavah posameznika. Kot glavni adut za izboljšanje situacije so
predstavljali tako imenovane programe socialne aktivacije. Programi socialne aktivacije
naj bi zaustavili proces drsenja posameznika v socialno izključenost. Tistim, ki so izpadli iz
sistema, naj bi omogočili pomoč, ki jo potrebujejo. Socialna aktivacija naj bi ponovno
vključila tiste, ki se sami več niso znali ali zmogli (vir: Podčrto).
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S podpisom zaposlitvenega načrta se brezposelna oseba zaveže, da bo aktivno iskala
zaposlitev glede na dogovor. To stori na ta način, da redno spremlja objave prostih
delovni mest, ki so objavljena na oglasnih deskah Zavoda ali svetovnem spletu, ki so v
skladu z zaposlitvenimi cilji in se na te objave pravočasno odzove. Ravno tako se mora
odzvati na vse napotnice in obvestila Zavoda, se udeleževati razgovorov pri delodajalcih
na vabila Zavoda in drugih izvajalcev ukrepov.
Z brezposelno osebo ali iskalcem zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, se lahko
dogovori ožje ali širše migracijsko območje. Migracijsko območje se lahko razširi še na
druge države članice EU, EGP in Švicarske konfederacije.
Dokazila, ki jih mora dostaviti brezposelna oseba o aktivnem iskanju zaposlitve, so
potrdila delodajalca o odzivu na napotnice in vabila, ki smo jih posredovali brezposelni
osebi oz. iskalcu zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, fotokopije prijav na prosta
delovna mesta s potrdilom pošte, izpis e-sporočil in druga dokazila na podlagi katerih je
mogoče ugotoviti aktivno iskanje zaposlitve (4. odstavek, 42. člena Pravilnika, Ur. l. RS, št.
106/10, 10/14 in 98/15 o ugotavljanju in dokazovanju dejstev več v Jerovšek in Kovač,
2017, str. 159 in nasl.).

5.4 DODATEK ZA AKTIVNOST IN NADOMESTILO STROŠKOV V ZVEZI Z
ISKANJEM ZAPOSLITVE IN VKLJUČEVANJEM V STORITVE ZA TRG DELA
Zavod ali koncesionar povrne brezposelni osebi potne in poštne stroške, ki ji nastanejo pri
aktivnem iskanju zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije (45. člen Pravilnika, Ur. l. RS,
št. 106/10, 10/14 in 98/15).
Brezposelni osebi in iskalcem zaposlitve katere zaposlitev je ogrožena se povrne potne
stroške, ki so ji nastali zaradi odziva na napotnico ali udeležbe na zaposlitvenih razgovorih
na vabilo zavoda, poslano prošnjo oz. ponudbo za prosto delovno mesto s priloženim
potrjenim obrazcem pošte o oddani pošiljki, na vabilo delodajalca, kateremu je oseba
poslal ponudbo za zaposlitev v skladu z zaposlitvenim načrtom (46. člen Pravilnika, Ur. l.
RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15).
Brezposelni osebi in iskalcem zaposlitve, katere zaposlitev je ogrožena pripada
nadomestilo potnih stroškov za udeležbo na razgovoru, če je kraj od njihovega stalnega oz.
začasnega bivanja oddaljen več kot 1 kilometer v eno smer. Upošteva se kraj prebivališča,
ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti, ne glede na to ali je to stalni oz. začasni naslov. Višina
nadomestila se izračuna s pomočjo programa najdi.si in sicer po najkrajši poti. Višina
potnih stroškov znaša 0,15 EUR za vsak kilometer. Za druge dogovorjene aktivnosti se
potni stroški povrnejo največ do višine 30 EUR mesečno (več v ZRSZ, strokovno gradivo,
stran 60 in nasl.).
Ravno tako se osebi izplača nadomestilo poštnih stroškov, ki so nastali zaradi pošiljanja
priporočene pošiljke ponudb na prosta delovna mesta oz. na ustrezne in primerne
zaposlitve, če predloži poleg zahtevka še potrdilo pošte o oddani priporočeni pošiljki in
kopijo vloge za vsako poslano ponudbo za zaposlitev. V primeru, da se oseba ne strinja z
obračunom stroškov, lahko vloži pritožbo, ki jo rešuje matični svetovalec.
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6 ZAKLJUČEK
Kot sem v samem diplomskem delu opisal postopek vpisa v evidenco brezposelnih oseb,
evidenco iskalcev zaposlitve in evidenco iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena,
bi želel zaključek strniti v eno misel, svojo misel. Menim, da je postopek same prijave v
evidenco Zavoda zelo enostaven, saj kot sem ugotovil in dokazal, za vpis v eno ali drugo
evidenco stranka potrebuje zgolj veljavni osebni dokument. Birokracije pri tem postopku
ni, ravno tako ne, v kolikor stranka pri sebi nima ustrezne dokumentacije z namenom
ugotavljanja statusa osebe. Zavod ima izvrstno računalniško povezavo z drugimi
inštitucijami, s katerimi si izmenjuje podatke in zelo hitro pridobi podatek o morebitnem
statusu osebe; bodisi ali je ta oseba lastnica, solastnica ali direktorica enoosebne družbe,
zaposlen, samozaposlen, invalid, ima status študenta, dijaka ali izobraževanja odraslih in
podobno oz. nič od navedenega.
Tako se postopek ugotovitve dejanskega statusa osebe lahko ugotovi zgolj v parih korakih,
v praksi to pomeni, z nekaj kliki. Danes si ne znam predstavljati, kako je vse to potekalo 15
let nazaj. Kar spomnimo se, kako smo morali včasih čakati v vrsti na občini, da smo
pridobili potrdilo o katastrskem dohodku, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje smo
overjali zdravstvene knjižice, da bi nam zavarovanje veljalo še nadaljnji mesec, prinašali
potrdila o šolanju za uveljavljanje štipendije in podobno. Kakšna dokazila vsa so morale
stranke nositi in izgubljati čas, da so dokazovale svoj status in nadalje uveljavljale svoje
pravice. Skratka, današnji postopki so zelo poenostavljeni, ekonomični in strankam
prijazni.
Je pa pri samem vpisu tudi nekaj dileme, v katero evidenco se vpisati oz. so stranke, ki so
v postopku prijave včasih popolnoma neuke. Seveda takrat uradna oseba stranki obrazloži
kakšna je razlika med evidencami kot so evidenca brezposelnih oseb, evidenca iskalcev oz.
evidenca iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. A vseeno prihaja potem do
zmede in zmote, kljub obrazložitvi.
Na zavodu in na spletni strani sta za obe evidenci sicer predpisana ustrezna obrazca,
ampak po mojem mnenju, se ju z lahkoto zamenja in se oseba, če ni pozorna kaj piše na
obrazcu lahko prijavi v napačno evidenco. Do teh dveh obrazcev sem bil že v preteklosti
dosti kritičen, saj po mojem mnenju nista, kako bi se izrazil, različna. Imeli smo primere,
da je oseba na zavod pomotoma poslala obrazec, s katerim se je želela prijaviti v eno
evidenco, mislila pa je, da se je prijavila v drugo evidenco in obratno. Bili so tudi primeri,
ko so osebe s seboj prinesle ali poslale oba obrazca in so se želele prijaviti v obe evidenci,
kar seveda ni možno.
To težavo bi preprečil enoten obrazec, vsebinsko bolj razčlenjen, polnejši in na katerem bi
se označilo, v katero izmed evidenc se oseba želi prijaviti. Prepričan sem, da bi se ob
enotnem in vsebinsko razumljivejšem obrazcu pojavilo bistveno manj napak pri vpisih v
evidence zavoda. Pri izdelavi novega obrazca smo vodstvu že ponudili pomoč pri
oblikovanju enotnega obrazca in menim, da bo to v bližnji prihodnosti tudi uresničeno.
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Zavod opravlja svoje naloge in poslanstvo kot javno službo oz. po javnem pooblastilu. Vsa
dejanja in odločitve temeljijo na zakonskih določbah. Skladno s tem je Zavod zavezan
delovati zakonito, ekonomično in učinkovito, v dobro posameznikov, strank in hkrati v
dobro širše družbe. Postopek vpisa v evidence Zavoda je torej zakonit, ekonomičen in
učinkovit. Za stranke je brezplačen, enostaven in omogoča uveljavljanje pravic oziroma
rešitev nastale situacije. Zavod s pomočjo sodobne tehnologije in povezav zagotavlja
racionalno delovanje, ažurnost podatkov in smotrno porabo sredstev za doseganje
pozitivnih učinkov na področju trga dela. Na ta način je dosežen dvojni učinek: stranka
uveljavi svojo pravico ali razreši osebni problem, družba kot celota pa pridobiva na splošni
blaginji.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

AJPES
APZ
BO
CS
CSD
EGP
EMŠO
ESS
EU
EURES
FURS
GDPR
IZ
MDDSZ
OS
PRAVILNIK
TIS
UD
ZDR
ZN
ZPDZC
ZPIZ
ZPPreb
ZRSZ
ZSDP-1
ZTUJ
ZUP
ZUTD
ZVOP 1 – UPB 1
ZZSDT
ZZZS

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Aktivna politika zaposlovanja
Brezposelna oseba
Centralna služba
Center za socialno delo
Evropski gospodarski prostor
Enotna matična številka občana
Employment Service of Slovenia
Evropska unija
European Employment Services
Finančna uprava Republike Slovenije
General Data Protection Regulation
Iskalec zaposlitve
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Območna služba
Pravilnik o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem
obveznosti brezposelnih oseb
Telefonski imenik Slovenije
Urad za delo
Zakon o delovnih razmerjih
Zaposlitveni načrt
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Zavod za pokojninsko zavarovanje
Zakon o prijavi prebivališča
Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Zakon o tujcih
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o urejanju trga dela
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Priloga 1: Obrazec BO/1
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Vir: Prijavni obrazec BO/1, ZRSZ (2018)
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Priloga 2: Obrazec IZ/1
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Vir: Prijavni obrazec IZ/1, ZRSZ (2018)
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