PRILOGA 1

VPRAŠALNIK ZA DELODAJALCE

1. (_) Zaposlena oseba / (_) Samozaposlena oseba
1.1 EMŠO
.
1.1 Priimek
.
1.3 Ime
.
1.4 Rojstni priimek & ime
.
1.5 Datum rojstva
1.6 Kraj rojstva
1.7 Državljanstvo
.
1.8 Stalni naslov
1.8.1 Ulica in hišna številka
1.8.3 Poštna številka
.....
..
1.8.2 Kraj
1.8.4 Država

.
1.9 Naslov v državi začasnega bivanja
1.9.1 Ulica in hišna številka
1.9.3 Poštna številka
.....
..
1.9.2 Kraj
1.9.4 Država

...
2. (_) Delodajalec / (_) Dejavnost samozaposlene osebe
2.1 Ime delodajalca ali podjetja
.
2.2 Naslov
Ulica in hišna številka......
Kraj .
Poštna številka .
Poštni predal .....
Telefon ...
Fax .....
E-pošta ......
2.3 Dejavnost
a) finančno posredništvo
b) gradbeništvo
c) industrija
d) kmetijstvo
e) šolstvo
f) transport
g) trgovina
h) turizem
i) zdravstvene storitve
j) ostalo

3. Zaposlena oziroma samozaposlena oseba
3.1 (_) je zaposlena pri zgoraj navedenem delodajalcu od..
(_) opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba od .
3.2 (_) je napotena na delo ali bo opravljala dejavnost kot samozaposlena oseba,
predvidoma v obdobju od .
do..
3.3 (_) v spodaj navedenem podjetju
(_) na spodaj navedeni ladji
(_) pri spodaj navedeni fizični osebi
3.4 Ime podjetja ali ladje ali fizične osebe
.
.
.
.
3.5 Naslov
Ulica in hišna številka......
Kraj .
Poštna številka .
Poštni predal .....
Država .....................................................................................................
3.6 Dela in naloge, ki jih delavec oz. samozaposlena oseba opravlja oz. jih bo opravljal/a v
podjetju/na ladji/pri fizični osebi, navedeni v točki 3.4
.
4. Kdo izplačuje plačo in kdo plačuje prispevke za socialno varnost zaposlene osebe,
napotene na delo?
4.1 Delodajalec, naveden v točki 2 (_)
4.2 Delodajalec, naveden v točki 3.4 (_)
5. Ali imate z delavcem, navedenim pod točko 1, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
opravljanje dela v tujini oziroma aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, skladno z
Zakonom o delovnih razmerjih?1
5.1 Da (_)
5.2 Ne (_)
6. Morebitne prejšnje napotitve osebe navedene pod točko 12
6.1 Ne (_)
6.2 Da (_) v tem primeru navedite vsa obdobja prejšnjih napotitev delavca
Ime podjetja ali ladje
.
Naslov
Ulica ......
Hišna št. ....
Kraj .
1

Izpolni le delodajalec.
Tukaj so mišljene vse prejšnje napotitve delavca, ko je bil delavec napoten v podjetje ali ladjo, navedeno v točki 3.4 tega
vprašalnika. Pri podaljšanju napotitve vpišite vse datume začetka in konca prejšnjih napotitev.

2

2

Država .....................................................................................................
od ...
do .....
od ..
do .
od ..
do .
od ..
do .
od ..
do ..

Z žigom in podpisom potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni ter se
zavezujem sporočati ZZZS vse spremembe teh podatkov.
V ..

dne ........

..
(žig ter podpis delodajalca)
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