e-mail cím: gpzrsz@ess.gov.si
honlap: www.ess.gov.si

A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatala
Ügyfélkapcsolat
Szám:
Dátum:
Űrlap:IZ/1
BEJELEN
TŐLAP
A MUNKAKERESŐK
NYILVÁNTARTÁSÁBA VÉTELÉHEZ

1. Utónév:

Személyi szám:

2. Családi név:
3. Állandó lakcím: A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Hivatala a címadatot hivatali úton szerzi meg,
a Központi lakcímnyilvántartóba való betekintéssel.

4.Állandó külföldi lakcím: (Az adatokat akkor kell megadni, ha EU- vagy EGP-tagország, illetve a Svájc Konföderáció állampolgára vagy annak családtagja, és még nem
kapott személyi számot (EMŠO), hogy a Hivatal megkaphassa hivatali úton.)

Település, utca és házszám:
Postai cím: Ország:
Születés helye (ország és település):
Születés ideje: I_I_I_I_I_I_I_I_I
Nem: (a megfelelőt karikázza be) F vagy N
A Szlovén Köztársaságba való belépés napja: I_I_I_I_I_I_I_I_I

5.

Nyilatkozom, hogy
IGEN








munkaviszonyban állok.
önfoglalkoztató vagyok.
nyugdíjas vagyok.
gazdálkodó vagyok.
diák vagyok.
felnőttoktatásban veszek részt.
egyetemi hallgató vagyok.

6.Veszélyeztetett munkahellyel rendelkező munkakereső vagyok, mert:

(Jelölje be a megfelelő választ, ha munkaviszonyban áll és a munkahelye veszélyeztetett.)

a munkaadóm rendes felmondást adott, tart a felmondási időm.
a munkaadóm üzleti irataiból egyértelműen látszik, hogy a munkám feleslegessé válik.
határozott munkaidejű szerződésem van, és az legkésőbb 3 hónap múlva lejár.
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NEM








A nyilvántartásba vételhez a Hivatal csak olyan adatokat kér, amelyeket nem lehet megszerezni a hivatalos
nyilvántartásokból.
A nyilvántartásba vételhez a következő iratokat kell bemutatni:
1.fényképes igazolvány,
2.a megszerzett végzettséget igazoló bizonyítványa vagy diploma,
3.a munkaszerződés felmondása (csak abban az esetben, ha veszélyeztetett munkahellyel rendelkező munkakereső) vagy
4.határozott időre szóló munkaszerződés (csak abban az esetben, ha veszélyeztetett munkahellyel rendelkező munkakereső) vagy
5.a munkaadója üzleti iratai, amelyekből egyértelműen látszik, hogy az Ön munkája feleslegessé vált

(csak abban az

esetben, ha

.

veszélyeztetett munkahellyel rendelkező munkakereső)

JOGORVOSLA
T:

A nyilvántartásokba történő be- és kijelentkezésről, a foglalkoztatási tervről, a munkakeresők jogairól és
kötelességeiről, illetve a nyilvántartásba vett személyek ellenőrzéséről szóló szabályzat 28. paragrafusával (a
Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 106/2010-es szám, 10/2014-es szám és
98/2015-ös szám) összhangban a Hivatal törli Önt a munkakeresők nyilvántartásából a jelentkezéstől
vagy attól a naptól számított hatodik hónap után, amely napon utoljára bejelentkezett a Hivatalban; ha a
felmondási idő letelte után munkanélküli státuszt kap; ha kijelentkezik a lakcíméről és nem jelentkezik be máshova,
illetve lejár a tartózkodási engedélye, valamint ha jogerőssé válik a tartós munkaképtelenségéről szóló határozat,
azon előírások alapján, amelyek a nyugdíj- és rokkantsági biztosítást szabályozzák, vagy tartósan nem
foglalkoztathatónak számít azon előírások alapján, amelyek a foglalkoztatási rehabilitációt és a rokkantak
foglalkoztatását szabályozzák. A jelentkezési kötelezettség a hat hónapon belül arra szolgál, hogy bizonyítsa
érdekeltségét a Hivatal nyilvántartásában való további szereplésre. A munkakeresői státusz megtartása
érdekében a Hivatalban személyesen jelentkezhet telefonon, e-mailben a Foglalkoztatási Hivatal
Ügyfélközpontjában (080 20 55; kontaktni.center@ess.gov.si) vagy a PoiščiDelo.si honlapon, illetve személyesen
is jelentkezhet a Karrierközpontban vagy a Foglalkoztatási Hivatalban.

A kérelem beadásának napja:

A kérelmező aláírása:
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A MUNKAKERESŐK nyilvántartásba vételéhez használt bejelentőlap melléklete

JOGAIM ÉS KÖTELESSÉGEIM,
HA BEJELENTKEZTEM A MUNKAKERESŐK
NYILVÁNTARTÁSÁBA
KÖTELESSÉGEIM:
1. A munkakereső státusz megtartása érdekében legalább egyszer a nyilvántartásba vételtől vagy az
utolsó jelentkezéstől számított 6 hónapon belül
jelezni a Hivatal felé, hogy továbbra is szeretnék szerepelni a munkakeresők nyilvántartásában.
Ezt megtehetem:


annak a Foglalkoztatási hivatalnak a telefonszámán vagy e-mail címén, ahol be vagyok jelentve (a
Foglalkoztatási hivatalok elérhetősége megtalálható a www.ees.gov.si honlapon),



az Ügyfélközpont telefonszámán vagy e-mail címén (080 20 55 vagy kontaktni.center@ess.gov.si),



személyesen a Karrierközpontban vagy -sarokban, vagy a Foglalkoztatási Hivatalban,



a Személyes tanácsadóm (Moj svetovalec) szolgáltatás útján a PoiščiDelo.si honlapon ( www.
PoiščiDelo.si - amely szintén azon munkakeresők rendelkezésére áll,
akiknek a munkahelye veszélyeztetett, és akiknek ez szerepel a Foglalkoztatási tervében).

A HIVATAL A KÖVETKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJA:
1. MUNKAERŐ-PIACI INFORMÁCIÓK Szlovéniában, az EU-ban, az EGK-ben és a Svájci Konföderációban,
mindez elérhető a
Hivatal honlapján: www.ess.gov.si, aKarrierközpontokban és -sarkokban.
2. ÉRTESÍTÉS A SZABAD MUNKAHELYEKRŐL a Hivatal honlapján, a PoiščiDelo.si honlapon, ahol fel is
iratkozhat az értesítésekre.
3. INTERNETES ESZKÖZÖK A KARRIERJE ÖNÁLLÓ ALAKÍTÁSÁRA: a PoiščiDelo.si honlap, a Hova és
Hogyan (Kam in Kako) számítógépes teszt, internetes kézikönyv Sződd meg a karriered hálóját! (Spleti
svojo kariero) címmel, e-tanácsadás (eSvetovanje) és egyéb segédeszközök a Hivatal honlapján.
4. TÁMOGATÁS A KARRIERJE ÖNÁLLÓ ALAKÍTÁSÁRA a karrierközpontokban és -sarkokban
(használható a számítógép, a nyomtató, a telefon, szakmai segítséget kap a beadványok megírásában és
az interjúra való fölkészülésben, hozzáférést a karrierje önálló alakítását segítő eszközökhöz, a helyi
munkaerőpiacon kiírt pályázatokhoz).

HA MUNKAKERESŐ VAGYOK ÉS:


 felmondási idő alatt állok vagy
a határozott időre szóló munkaszerződésem legkésőbb három hónapon belül
járt le vagy
 a munkám feleslegessé válik,

AKKOR A FENT FELSOROLTAKON KÍVÜL MÉG A KÖVETKEZŐ KÖTELESSÉGEIM VANNAK:
A Foglalkoztatási tervben szereplőmegállapodások teljesítése.

A HIVATAL A FENT FELSOROLTAKON KÍVÜL A KÖVETKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁLJA:
5. SZEMÉLYI TANÁCSADÓT a munkakereséshez és a karrierszervezéshez,
6.KIKÖZVETÍTÉSI LEHETŐSÉGET a meghirdetett munkahelyekre a megállapodásban szereplő
foglalkoztatási célok figyelembe vételével.
7.BEKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedésekbe a jobb
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foglalkoztathatóság érdekében.
8.LEHETŐSÉG A KARRIERVEZETÉSI KÉSZSÉGEK TANULÁSÁRA, ebbe a személyi tanácsadóval
történő egyeztetés után lehet bekapcsolódni.
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