POMOČ – izpolnjevanje obrazca, portal za delodajalce:

080 20 55 (brezplačno),

kontaktni.center@ess.gov.si.
Večkanalne storitve v Kontaktnem centru zagotavljamo v okviru projekta Izvajanje storitev za brezposelne,
druge iskalce zaposlitve in delodajalce, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.

Registracija poslovnega subjekta v eStoritve
Vloga za registracijo v eStoritve Zavoda RS za zaposlovanje
Vloga je namenjena registraciji poslovnega subjekta v eStoritve ZRSZ. Z registracijo je
poslovnemu subjektu omogočeno opravljanje storitev, ki jih Zavod nudi v svojih eStoritvah.

1. Podatki o pravni osebi, uporabniku eStoritev ZRSZ
Naziv matične firme:
Davčna številka:
2. Podatki o kontaktni osebi, zaposleni pri uporabniku eStoritev ZRSZ
Ime in priimek:
Elektronski naslov:
Telefonska številka:
3. Podatki o uporabniku - osebi, odgovorni za vnos podatkov



prijava v eStoritve z digitalnim potrdilom

1

Ime in priimek:
Davčna številka uporabnika:
Elektronski naslov uporabnika:



prijava v eStoritve z uporabniškim imenom in geslom

2

Ime in priimek:
Elektronski naslov:

Vlagatelj: ___________________ Podpis: _____________________

Žig

V __________________________________ , dne __________________________

Preveril podatke uporabnika (izpolni Zavod RS za zaposlovanje)

Datum: ___________ Pregledal: ____________________________
1
2

Digitalno potrdilo mora biti izdano za poslovni subjekt za katerega je ta vloga
uporabniško ime je elektronski naslov, geslo, ki se ga da spremeniti, pa dodeli Zavod

Podpis: ________

Navodila za izpolnjevanje vloge:
Vloga je namenjena registraciji poslovnega subjekta v eStoritve ZRSZ. Z registracijo je
poslovnemu subjektu omogočeno opravljanje storitev, ki jih Zavod nudi v svojih
eStoritvah.
1. Vpišite naziv matičnega podjetja, to je tiste, ki ima na zadnjih treh mestih
matične številke 000, ter davčno številko poslovnega subjekta.
2. Vpišite podatke osebe, pri kateri lahko Zavod preveri vpisane podatke.
3. Vpišite podatke osebe, ki bo odgovorna za vnos podatkov v eStoritve Zavoda. Ta
oseba bo dostopala do eStoritev Zavoda v imenu vašega poslovnega subjekta, tako
da bo lahko pooblaščala nove uporabnike za delo na vašem računu, in opravljala vse
storitve, ki jih Zavod nudi prek svojih elektronskih storitev. Prijavljala se bo ali z
*

digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom – ustrezno prijavo
označite. Če se bo oseba prijavljala z digitalnim potrdilom, vpišite davčno številko
te osebe. Če se bo oseba prijavljala z uporabniškim imenom in geslom, vpišite njen
elektronski naslov. Elektronski naslov mora biti pravilen, v nasprotnem primeru se
oseba ne bo uspela prijaviti v eStoritve Zavoda.
Vlogo pošljite na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX / 6, 1001
Ljubljana,vloga za eStoritve, ali jo oddajte na uradu za delo. Če vlagatelj ne posluje z žigom,
navedite »ne poslujemo z žigom«.
Zavod bo predvidoma v treh delovnih dneh vnesel podatke in s tem kreiral račun za poslovni
subjekt. O tem bo po elektronski pošti obvestil osebo, ki je odgovorna za vnos podatkov. Za
morebitna dodatna vprašanja pošljite elektronsko pošto na naslov
kontaktni.center@ess.gov.si ali pokličite na telefonsko številko 080 20 55.

*

Zavod za poslovne subjekte podpira digitalna potrdila SIGEN-CA, Halcom in Posta®ca.

