KDO NE?
V evidenco brezposelnih oseb se ne morete vpisati, če
ste v delovnem razmerju; upokojenec; študent (redni,
izredni!), dijak, vajenec, udeleženec izobraževanja
odraslih, mlajši od 26 let ali udeleženec izobraževanja v
skladu s 53. b členom Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) in
udeleženec programa usposabljanja na delovnem
mestu na podlagi programov aktivne politike
zaposlovanja; brez prijavljenega prebivališča v
Republiki Sloveniji (pri čemer so izvzeti državljani
Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora,
ki se prijavijo v evidenco z obrazcem E303); izpolnili
pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za
najnižjo zavarovalno dobo po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju; nastopili zaporno kazen
šestih ali več mesecev; nezmožni za delo iz
zdravstvenih razlogov ali če ste začasno ali trajno
nezaposljivi.

V evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ se lahko
prijavite, če niste v delovnem razmerju, ste stari vsaj 15
let, zmožni za delo, na razpolago za zaposlitev in
pripravljeni aktivno iskati in sprejeti zaposlitev oz. delo.
V evidenco ZRSZ se prijavite tudi na podlagi programa
razreševanja presežnih delavcev, programa finančne
reorganizacije ali obvestila stečajnega upravitelja o
nameravani odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu
številu delavcev zaradi vključevanja v programe aktivne
politike zaposlovanja ter če ste samozaposlena oseba,
lastnik ali solastnik gospodarskih družb, uporabnik
kmetijskega ali gozdnega zemljišča, če vaš dobiček
oziroma katastrski dohodek ne presega zakonsko
določene višine.

KDO?

Prijava

VKLJUČEVANJE V PROGRAME ZAVODA RS ZA
ZAPOSLOVANJE (ZRSZ): OSNOVNE INFORMACIJE

Povrnitev stroškov s strani ZRSZ, ki so nastali zaradi
iskanja zaposlitve in dela, če jih predhodno odobri in je
tako določeno v zaposlitvenem načrtu. Upravičeni ste
do stroškov javnega prevoza, če vas ZRSZ napoti k
delodajalcu ali če predložite vabilo delodajalca ali druga

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila, če
vam je delovno razmerje prenehalo brez vaše krivde ali
volje in izpolnjujete druge, z zakonom določene pogoje
– ki jih bomo omenili v nadaljevanju.

Pomoč ZRSZ pri iskanju zaposlitve in dela, pogoje za
uveljavitev pravic iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti ter priložnost za vključevanje v
programe aktivne politike zaposlovanja.

Z vpisom v evidence ZRSZ si boste zagotovili

Moje pravice z vpisom v evidence brezposelnih oseb

KATERE DOKUMENTE POTREBUJEM?
Pri prijavi morate predložiti veljaven osebni dokument
ter delovno knjižico, ki jo dobite pri pristojni upravni
enoti, če prvič iščete zaposlitev, oziroma vam jo vroči
nekdanji delodajalec ob prenehanju delovnega
razmerja. Pozor: po 1.1. 2009 upravne enote ne bodo
več izdajale delovnih knjižic! Delavci pa bodo lahko
delovno knjižico z veljavnimi vpisi predložili in uporabili
v postopkih uresničevanja določenih pravic tako kot do
zdaj.

KAKO?
Pri ZRSZ se prijavite osebno. Če se zaradi zdravstvenih
razlogov ne moreš osebno prijaviti pri ZRSZ, te lahko
prijavi vaš pooblaščenec ali pošlješ prijavo po pošti.

KJE?
Prijavite se na območni enoti ZRSZ, ki je pristojna po
kraju vašega stalnega bivališča ali tudi po sedežu
organizacije oziroma poslovne enote ali delodajalca,
kjer ti je prenehalo delovno razmerje.

Dnevna dosegljivost na dosegljivi na dogovorjenem
naslovu, na katerem boste prevzemali poštne pošiljke,
telefonska in kratka sporočila na mobilnik (SMS),
elektronsko pošto in se na njih pravočasno odzvati;

Odzivanje na vse napotitve na prosta delovna mesta ali
na začasna oziroma občasna dela, ki jih posreduje ZRSZ.

aktivno iskanje zaposlitev in obveščanje o tem ZRSZ
skladno z zaposlitvenim načrtom.

Obveznosti boste sprejeli s podpisom zaposlitvenega
načrta, katerega boste pripravili skupaj s svetovalcem
zaposlitve najkasneje v dveh mesecih po prijavi na
ZRSZ. Obveznosti, ki se vežejo na prijavo v evidenco
ZRSZ, pa so naslednje:

Moje obveznosti z vpisom v evidence brezposelnih
oseb

V povezavi s pravicami je nujno potrebno omeniti še
Zakon o delovnem razmerju ki v 95. členu pravi
naslednje: Če odpove pogodbo o zaposlitvi
delodajalec, ima delavec v času odpovednega roka
pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove
zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju
najmanj dve uri na teden.

Ker so to pravice, ki ti pripadajo z vpisom v evidenco
brezposelnih oseb, jih seveda uporabite!

Možnost vključevanja v različne programe aktivne
politike zaposlovanja. V katere programe se boste
vključili, se boste dogovorili z vašim svetovalcem
zaposlitve.

dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve. ZRSZ povrne
tudi stroške za priporočene pošiljke, če nastanejo
zaradi pisne prijave na ustrezno ali primerno zaposlitev.

Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje, CSD Ljubljana Šiška

Brezposelni osebi se kot primerna lahko ponudi eno
stopnjo nižja zaposlitev po treh mesecih od vpisa v
evidenco, če ni brezposelnih oseb, za katere bi bila taka
zaposlitev ustrezna, po šestih mesecih od vpisa v
evidenco brezposelnih oseb pa se lahko ponudi dve
stopnji nižja zaposlitev. Brezposelni osebi, ki sprejme
primerno zaposlitev, in je v 18 mesecih po sprejemu
primerne zaposlitve ponovno postala brezposelna
oseba, se ponudi zaposlitev, ki je bila ustrezna pred
sprejemom primerne zaposlitve. Če to ni možno, se ji
lahko po treh mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih
oseb, ponudi zaposlitev, ki je bila primerna preden je
ponovno postala brezposelna oseba. Brezposelni
osebi, ki sprejme primerno zaposlitev, ZRSZ ponudi
ustrezno zaposlitev, ko je ta na voljo.

Posredovanje v zaposlitev

Neizpolnjevanje teh obveznosti ter dogovorov v
zaposlitvenem načrtu lahko pomeni, da vas bo ZRSZ
prenehali voditi v evidenci, ponovno pa se boste lahko
prijavili po šestih mesecih! Rok začne teči z dnem
dokončnosti odločbe v upravnem postopku. Izgubili
boste priznane pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti ter možnosti za druge oblike pomoči.
Izpis iz evidence brezposelnih oseb vam grozi tudi v
nekaterih drugih primerih, recimo če odklonite če
odklonite ustrezno ali primerno zaposlitev ali s svojim
ravnanjem povzročite, da vas delodajalec zavrne;
odklonite vključitev v program aktivne politike
zaposlovanja ali kršite obveznosti, sprejete s pogodbo o
vključitvi v program APZ; več o tem si lahko preberete
na spletnih straneh ZRSZ (pod rubriko »za
brezposelne«).

Obveščanje oziroma se dogovarjanje z ZRSZ o vsaki
odsotnosti iz osebnih razlogov najmanj 8 dni pred
začetkom odsotnosti. Na to se veže tudi sporočanje
vseh sprememb podatkov, najpozneje v treh dneh od
nastanka spremembe.

Če niste zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ne
morate uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, če
odjava iz obveznega zavarovanja ni bila posledica
objektivnih razlogov, zlasti dalj časa trajajoče bolezni,
elementarne nesreče, večje materialne škode na
tvojem premoženju, izgube poslovnega prostora ali
izgube poslovnega partnerja, na katerega je bilo v celoti
vezano poslovanje.

KAJ PA ZAVAROVANJE V ČASU PREJEMANJA
DENARNEGA NADOMESTILA?
V času prejemanja denarnega nadomestila ste
zavarovani za obvezna zavarovanja - pokojninsko in
invalidsko, zdravstveno zavarovanje, za starševsko
varstvo in za primer brezposelnosti. Prispevke plačuje
ZRSZ.

KAKŠNA JE VIŠINA DENARNEGA NADOMESTILA?
Višina denarnega nadomestila znaša za prve tri mesece
prejemanja 70% in za naslednje mesece 60%
povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli v 12 mesecih
pred nastankom brezposelnosti. Izplačano denarno
nadomestilo ne more biti nižje od 45,56 % minimalne
plače in ne višje od trikratnika tako določenega
najnižjega denarnega nadomestila.

KATERE DOKUMENTE POTREBUJEM?
K zahtevku za denarno nadomestilo morate predložiti
pogodbo, -e o zaposlitvi za določen čas ter potrdilo o
povprečno prejeti plači, ki ste jo prejemali v zadnjih 12
(koledarskih) mesecih pred nastankom brezposelnosti.
V primeru, da vam je delovno razmerje prenehalo iz
drugega razloga kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi
za določen čas (npr. zaradi redne oz. izredne odpovedi,
sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča
ipd.), morate izpolniti tudi prilogo k zahtevku in
predložiti ustrezna dokazila.

KDO?
Denarno nadomestilo lahko pridobite, če ste bili pred
nastankom brezposelnosti zavarovani za primer
brezposelnosti; za vas ni na voljo ustrezne zaposlitve;
ste bil v delovnem razmerju pred prenehanjem
delovnega razmerja vsaj 12 mesecev v zadnjih 18
mesecih (ali ste za določen čas opravljali sezonsko delo
in imate po preračunu ur v delovne dni s polnim
delovnim časom najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe
v zadnjih 18 mesecih pred nastankom brezposelnosti);
ste se prijavili pri ZRSZ v roku 30 dni po prenehanju
obveznega zavarovanja; vam delovno razmerje ni
prenehalo po tvoji krivdi ali volji.
Pravico do denarnega nadomestila lahko uveljavite tudi
kot zavarovanec, ki redno odpove ali sporazumno z
delodajalcem razveljavi pogodbo o zaposlitvi zaradi
preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s
katero najmanj eno leto živi v zunajzakonski skupnosti,
v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca
oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim
prevoznim sredstvom.

KJE?
Pravico do denarnega nadomestila uveljavljate na
Uradu za delo Zavoda v občini stalnega bivališča preko
obrazca zahtevka (OBR. ZRSZ- SV/1-1).

KDAJ?
z naslednjim dnem po prenehanju obveznega
zavarovanja, če se prijavite pri ZRSZ in vložite zahtevo
za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30
dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.

UVELJAVITEV
PRAVICE
DO
DENARNEGA
NADOMESTILA: OSNOVNE INFORMACIJE

Upravičencem do denarne socialne pomoči po
predpisih o socialnem varstvu ZRSZ posreduje vsako
zaposlitev, primerno delo po podjemni pogodbi
oziroma pogodbi o naročilu avtorskega dela in
primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo
podobno delo, ki traja največ 56 ur mesečno.

Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje, CSD Ljubljana Šiška

24 mesecev

Trajanje
upravičenosti
3 mesece
6 mesecev
9 mesecev
12 mesecev
18 mesecev

Denarno nadomestilo se za dobo dveh mesecev zniža
za 50%, če odklonite primerno delo po podjemni
pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela, ali
primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo
podobno delo.

KDAJ MI PRENEHA PRAVCICA DO DENARNEGA
NADOMESTILA?
Pravica do denarnega nadomestila preneha, če
neupravičeno odklonite ustrezno ali primerno
zaposlitev (o razliki med tem dvema pojmoma si več
preberite na spletnih straneh ZRSZ!) ali s svojim
ravnanjem povzročite odklonitev zaposlitve s strani
delodajalca, neplačano začasno delo v primerih višje
sile, vključitev v program aktivne politike zaposlovanja
oz. če kršite sprejete obveznosti iz programa, če delate
ali ste zaposleni na črno, če pridobivate dodatne
dohodke brez vednosti ZRSZ ter v drugih primerih,
določenih z zakonom.

od 1 do 5 let
od 5 do 15 let
od 15 do 25 let
nad 25 let
nad 25 let;
zavarovanci,
starejši od 50 let
nad 25 let;
zavarovanci,
starejši od 55 let

Čas zavarovanja

KOLIKO ČASA PREJEMAM DENARNO NADOMESTILO?
Trajanje upravičenosti do denarnega nadomestila je
odvisno od tega, koliko časa ste bili zavarovani za
primer brezposelnosti.

KJE?
Vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči in navodila
za izpolnjevanje vloge dobite na centru za socialno delo
in tudi na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve. Za reševanje vaše vloge je pristojen

KDO?
Če ste se kot državljan RS s stalnim prebivališčem v
Sloveniji
ali kot tujec z dovoljenjem za stalno
prebivanje v RS, kjer tudi prebivate, znašli v situaciji,
kjer nimate dovolj sredstev ali premoženja za
preživljanje, in se trudite aktivno reševati svoj položaj,
lahko zaprosite za denarno socialno pomoč.

UVELJAVITEV PRAVICE DO DENARNE SOCIALNE
POMOČI: OSNOVNE INFORMACIJE

KAJ PA ČE IŠČEM ZAPOSLITEV S POLNIM DELOVNIM
ČASOM IN DOBIM ZAPOSLITEV ZA KRAJŠI DELOVNI
ČAS?
Če iščete zaposlitev s polnim delovnim časom in
sklenete pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom od polnega lahko uveljavite pravico do
sorazmerne višine denarnega nadomestila za preostali
čas upravičenosti. Za uveljavitev te pravice izpolnite
zahtevek (OBR. ZRSZ-SV/1-5).

Če vam po izteku pravice do denarnega nadomestila do
upokojitve manjkajo največ tri leta, vam ZRSZ lahko
plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev. Za
uveljavitev te pravice izpolnite zahtevek (OBR. ZRSZSV/1-4). Pravica se zagotavlja zavarovancem, ki so
državljani Republike Slovenije in tujcem, če imajo
dovoljenje za stalno prebivanje ter osebno delovno
dovoljenje za nedoločen čas.

KAJ PA ČE MI PO IZTEKU PRAVICE DO DENARNEGA
NADOMESTILA MANJKA NAJVEČ TRI LETA?

SAMSKA OSEBA
DRUŽINA - prva odrasla oseba
vsaka naslednja odrasla oseba,
razen otrok
otrok, ki so ga starši dolžni
preživljati
povečanje za enostarševsko
družino

KOLIKO ČASA PREJEMAM DENARNO SOCIALNO
POMOČ?
Denarno socialno pomoč prejmete za določen čas. V
tem času morate biti aktivni in iskati zaposlitev, v
nasprotnem primeru vam lahko center za socialno delo
denarno socialno pomoč ukine. Drugače je urejeno za
starejše nad 60 let in tiste, ki so trajno nezmožni za
delo. Prvič se dodeli največ za tri mesece, kasneje pa
največ za šest mesecev (odvisno od okoliščin). Ko ni
mogoče pričakovati izboljšanje socialnega položaja
upravičenca zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti, se

V primeru, da živite na stalnem naslovu s starši ali
svojci, se vam od zneska DSP odšteje 30 % minimalnega
dohodka, ki bi vam pripadal, če ne bi imeli drugih
dohodkov.

Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino
se poveča za 30 % osnovnega zneska minimalnega
dohodka.

66,51 EUR

66,51 EUR

221,70 EUR
221,70 EUR
155,19 EUR

Zneski DSP glede na status
od 1.7.2008

KAKŠNA JE VIŠINA DENARNE SOCIALNE POMOČI?
Če ste brez kakršnih koli sredstev za preživljanje,
trenutno znaša polna denarna socialna pomoč za
samsko osebo oziroma za prvo odraslo osebo v družini
221,70 EUR.

center za socialno delo na območju naslova tvojega
stalnega bivališča.

Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje, CSD Ljubljana Šiška

KAJ JE IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ?
Poleg DSP poznamo tudi izredno denarno socialno
pomoč (IDSP). Ta se vam lahko dodeli le, če podate
utemeljene razloge, in sicer če se znajdete v materialni
ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s
preživetjem, na nastanek katerih ne moreš oz. nisi
mogel vplivati. IDSP in DSP se ne izključujeta – torej, če
si prejemnik DSP, lahko zaprosiš tudi za IDSP. Poznamo
dva tipa IDSP; za obdobje ter enkratna. V vlogi za
dodelitev IDSP morate natančno navesti namen, razlog,
dokazila (ki jih vlogi tudi predložiš) ter predvideno
višino IDSP, ki bi zadoščala za pokritje izredne
materialne ogroženosti. V roku 15-ih dni po prejemu
IDSP morate centru za socialno delo predložiti dokazila
o namenski porabi sredstev. Če tega ne naredite, ali če
je iz dokazil razvidno, da ni šlo za namensko porabo
sredstev, 18 mesecev ne boste upravičeni do IDSP.

lahko dodeli največ za eno leto. V primeru, če ste trajno
nezmožen za delo, brez vsakršnih prejemkov ter
premoženja ter brez nekoga, ki bi vas bil dolžan in
sposoben preživljati, se vam lahko dodeli trajna
socialna pomoč.

SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE,
Naslov: Dimičeva 12,1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 436 68 58

DAVČNA UPRAVA RS
Naslov: Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana
Telefon: 01 478 27 00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Direkcija: Miklošičeva c. 24
Telefon: 01 30 77 200
Uradne ure za poslovanje s strankami so v:
· ponedeljek in torek: 08.00 - 12.00 in 13.00 -15.00,
· sreda: 08.00 - 12.00 in 13.00 -18.00,
· petek: 08.00 - 13.00.
Ob četrtkih ni uradnih ur.

Nacionalni center za informiranje in poklicno
svetovanje (NCIPS): Smoletova 12, 1000 Ljubljana
Poizvedovanje po prostih delovnih mestih prek
mobilnih naprav: spletna stran
www.zrsz.si/mobilePD

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Spletna stran: http://www.ess.gov.si/index.asp
Centralna služba: Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana;
telefon: (01) 47 90 900
Služba za zaposlovanje tujcev: Rožna dolina, Cesta
IX/6,Ljubljana; telefon: (01) 47 90 959
eStoritve: telefon: (01) 47 90 942
Brezplačni telefon (9-11h): 080 1998

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 43 41 200
Spletna stran: http://www.zsss.si

ZBIRKA KORISTNIH POVEZAV IN KONTAKTOV

ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA ŠTUDENTSKE
ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI
Naslov: Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: (01/43 80 253)
Elektronski kontakt: studentska.svetovalnica@soulj.si

AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA S PRIPADAJOČO
SVETOVALNICO – MARIBOR
Naslov: Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
Delovni čas: ponedeljek - četrtek med 8.00 do 13.00
ure
Prisotnost zdravnika : sreda 10.00 -12.30 (drugi in tretji
teden v mesecu popoldan med 15.00 do 16.30 uro);
četrtek 10.00 - 12.30

AMBULANTA S POSVETOVALNICO ZA OSEBE BREZ
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, PRO BONO
Naslov: Mislejeva 3, 1000, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 437 20 10

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE
Centralna služba: Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana
Hišna centrala: 01/474 51 00
Izplačevanje pokojnin, dohodninske zadeve in
odtegljaji: 01/474 56 50
Uradne ure
Ponedeljek, torek: 8-12 in 13-15
Sreda: 8-12 in 13-17
Petek: 8 -13
sreda, 24. in 31. 12. 2008: 8 -13

Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje, CSD Ljubljana Šiška

