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  OBR ZRSZ-TUJ-4B 
 
 
 

 
 
 
 
Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT-1 (Uradni list RS, št.  26/11), 
vlagam 

PRIJAVO DELA TUJCEV 
(izvajanje storitev brez delovnega dovoljenja – 43.–46. člen ZZDT-1) 

 
Podatki o zavezancu za prijavo (tuji delodajalec, prireditelj, naročnik storitev)                            
Izpolni zavezanec 

1 Firma  
2 Sedež  
3 Matična številka   ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐ 
4 Davčna številka  ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐ 
5 Ime in priimek odgovorne osebe  

6 Podatki kontaktne osebe:  
ime in priimek, naslov, telefon:  

 
Podatki o tujcu (če je tujcev več, izpolnite seznam Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1) 

1 Ime in priimek  
2 Datum rojstva ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐ 
3 Številka potnega lista ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐ 

4 
Stalno prebivališče 
(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, 
država) 

 

5 Državljanstvo   
6 Poklic  
7 Začetek dela   8 Prenehanje dela  

 
Obvezno označite vrsto prijave (označite v □): 
 

□ Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev  
 
Zavezanec za prijavo dela je prireditelj ali naročnik storitev, ki mora k prijavi priložiti: 

1. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«,   
2. fotokopije potnih listov tujcev, 
3. fotokopijo pogodbe ali drugega dokazila, iz katerega je razviden čas izvajanja storitve. 

 

□ Sejemske storitve 
 
Zavezanec za prijavo dela je tuji delodajalec, ki mora k prijavi priložiti: 

4. izjavo o udeležbi na razstavni ali sejemski prireditvi, 
5. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«, 
6. fotokopije potnih listov tujcev, 
7. fotokopijo pogodbe ali drugega dokazila, iz katerega je razviden čas izvajanja storitve. 

 

□ Storitve, vezane na dobavo blaga in servisiranje 
 

Zavezanec za prijavo dela je naročnik storitve, ki mora k prijavi priložiti: 
8. fotokopijo pogodbe, iz katere je razvidna vrsta storitve, ki jo bo tujec opravljal v Republiki Sloveniji, 
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9. terminski načrt izvajanja storitve, 
10. izjavo tujčevega delodajalca, da je tujec zaposlen pri dobavitelju opreme ali pri njegovem pogodbenem 

partnerju, 
11. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«, 
12. fotokopije potnih listov tujcev. 

 

□ Interventne storitve 
 

Zavezanec za prijavo dela je naročnik storitve, ki mora k prijavi priložiti: 
13. fotokopijo zaprosila domačega naročnika storitev za nujno odpravo ali preprečitev škode,  
14. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«, 
15. fotokopije potnih listov tujcev. 

 
 

 
Podpis odgovorne osebe: ______________________________ 
Datum:_____________________________________________ 

 
 
        Žig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Izpolni zavod
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi 43. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev 
(Uradni list RS, št. 26/11) in na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/06 – UPB2, 126/07, 65/08, 8/10) naslednje  

 
P O T R D I L O 

 
Zavod potrjuje prejem PRIJAVE dela tujca, navedenega na vlogi oziroma tujcev na priloženem seznamu, kot so 
navedeni po zaporednih številkah od ______ do ______. 
 
 

Datum Žig Podpis pooblaščene osebe zavoda 
 
 ____________ ___________                                                                  ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




