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 VLOGA ZA IZDAJO OBRAZCA A1 
 
ZA OSEBO, KI OBIČAJNO OPRAVLJA DELO OZIROMA DEJAVNOST V DVEH ALI VEČ 

DRŽAVAH ČLANICAH EU ZA ENEGA DELODAJALCA OZIROMA  
V OKVIRU SAMOZAPOSLITVE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 
 
 MEDNARODNI CESTNI PROMET 
 MONTAŽA – SERVISIRANJE 
 DRUGO 

 (ustrezno označite) 

 
 
1. Podatki o delodajalcu, samozaposleni osebi oziroma družbi, v kateri je oseba družbenik 

oziroma poslovodna oseba 
 
1.1 Vlagatelj vloge 
 
 Delodajalec  
 Samozaposlena oseba  
 Družbenik in poslovodna oseba 

 
1.2 Ime oziroma naziv delodajalca, samostojnega podjetnika ali družbe  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Matična številka poslovnega registra  |___|___|___|___|___|___|___|_0_|_0_|_0_| 
 
1.3 Naslov delodajalca, samostojnega podjetnika ali družbe  
 
1.3.1 Ulica in hišna številka ___________________________________________________________ 
 
1.3.2 Kraj ______________________________________ 1.3.3 Poštna številka __________________ 
 
1.3.4 Država _______________________________________________________________________ 
 
1.3.5 Poštni predal __________________________________________________________________  
 
1.4. Kontaktni podatki delodajalca, samostojnega podjetnika ali družbe 
 
1.4.1 Telefon _____________________________________________________________________ 
 
1.4.2 E-pošta ______________________________________________________________________ 
 
1.4.3 Kontaktna oseba _______________________________________________________________ 
 
 
2. Podatki o osebi, za katero se zahteva obrazec A1  
 
2.1 EMŠO  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
2.2 Priimek ________________________________________________________________________ 
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2.3 Ime ___________________________________________________________________________ 
 
2.4 Datum rojstva |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| 
 
2.5 Kraj in država rojstva _____________________________________________________________ 
 
2.6 Državljanstvo ___________________________________________________________________ 
 
2.7 Običajno prebivanje 
 
2.7.1 Država članica Evropske unije ali Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), v kateri 
oseba običajno prebiva  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2.7.2  Če oseba ne prebiva običajno v Republiki Sloveniji, ustrezno označite predviden delež skupnega 

obsega dela, ki ga bo oseba opravljala državi iz tč. 2.7.1 
 
   nič oziroma manj kot 25 % 
 
  25 % ali več 
 
2.7.3 Kontaktni naslov v državi iz tč. 2.7.1 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
2.8 Začasno prebivanje* 
* Neobvezno – izpolnite le, če bo oseba zaradi narave dela prebivala tudi v drugi državi članici Evropske 
unije ali EFTE, kot je tista, v kateri oseba običajno prebiva 
 
2.8.1 Država članica Evropske unije ali EFTE, v kateri bo oseba prebivala v času opravljanja dejavnosti 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2.8.2 Kontaktni naslov v državi iz tč. 2.8.1  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________  
 
 
3.  Podatki o delu/dejavnosti 
 
3.1 Podatki o obdobju dela/dejavnosti, ki ga oseba opravlja 
 
 je zaposlena pri zgoraj navedenem delodajalcu od _______________________________________ 
 
     v primeru, ko je pogodba sklenjena za določen čas, velja do __________________________ 
 
 opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba od _________________________________________ 
 
 opravlja dejavnost družbe in je poslovodna oseba od _____________________________________ 
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3.2 Predvideni datumski začetek in konec obdobja v naslednjih 12 mesecih, v katerem bo 

oseba opravljala delo oz. dejavnost v več državah članicah EU ali EFTE: 
 
 od: ___________________________   do:_____________________________  
 
3.3 Opis dela delavca ter dejavnosti delodajalca, samozaposlene osebe ali družbe, ki se opravlja 

v več državah članicah EU ali EFTE (na kakšni podlagi, količina in frekvenca storitev, vrsta 
del in storitev idr.) 

 
 ____________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________________________ 
 
 
3.4 Kraj opravljanja dela oziroma dejavnosti 
 
 Države članice EU ali EFTE, v katerih se bo predvidoma opravljalo delo oziroma dejavnost 

 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 
 
__________________________________ _________________________________ 

 
  
____________________________________________________ 
 
Izjava delodajalca: 
 
Izjavljam, da so odgovori na vsa vprašanja popolni in resnični. Seznanjen/a sem, da so navedeni podatki 
lahko predmet nadzora s strani pristojnih ustanov v državi zaposlitve in v državi, v kateri se opravlja delo 
oziroma dejavnost. Če navedeni podatki niso skladni z dejanskim stanjem, je lahko izdani obrazec A1 
odpravljen z učinkom za nazaj. V tem primeru bo ponovno izveden postopek določanja zakonodaje, ki 
se uporablja, glede na ugotovljeno dejansko stanje. 
 
Vlagatelj se zavezuje, da bo sporočil Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vse spremembe 
podatkov, ki lahko vplivajo na veljavnost izdanega obrazca A1 in se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi 
(spremembo delodajalca, spremembo delovnega mesta, spremembo obsega/števila ur dela prenehanje 
veljavnosti pogodbe), spremembo prebivališča osebe, ki opravlja dejavnost, spremembo sedeža 
delodajalca in drugo. 
 
 
 
V/na _________________________________, dne ________________________________ 
 
 

__________________________________ 
žig in podpis vlagatelja 
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Priloga za osebe, ki opravljajo delo v okviru mednarodnega cestnega prometa: 
- pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se 

nanaša na opravljanje dela v tujini (razen v primeru samozaposlene osebe oziroma družbenika)  
 

Priloge za osebe, ki opravljajo delo montiranja in servisiranja: 
- pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se 

nanaša na opravljanje dela v tujini (razen v primeru samozaposlene osebe oziroma družbenika) ter 
- pogodba med delodajalcem, samostojnim podjetnikom ali družbo in naročnikom storitve, če taka 

pogodba obstaja ali 
- splošni pogoji poslovanja delodajalca, samostojnega podjetnika ali družbe, ki vsebujejo za 

ponudnika zavezujoče pogoje za nudenje storitev, če je iz tega razvidna obveznost dela delavca v 
tujini ali 

- interni akt delodajalca, samostojnega podjetnika ali družbe o opisu del in nalog za delovno mesto, 
če je v njem navedena obveznost opravljanja dela v tujini. 

 
Priloge za osebe, ki opravljajo delo v drugi dejavnosti: 
- pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se 

nanašajo na opravljanje dela v tujini (razen v primeru samozaposlene osebe oziroma družbenika) 
- pogodba med delodajalcem, samostojnim podjetnikom ali družbo in naročnikom storitve, če taka 

pogodba obstaja 
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE 
 
Označi se, ali bo oseba, za katero se zahteva izdaja potrdila A1, opravljala delo v okviru mednarodnega cestnega 
prometa, delo v okviru montaže ali servisiranja oziroma v okviru katere druge dejavnosti. 
 
 
1. Podatki o delodajalcu, samozaposleni osebi oziroma družbi, v kateri je oseba družbenik oziroma 

poslovodna oseba 
 
1.1 Vlagatelj vloge 
 
Označiti je treba status vlagatelja vloge za izdajo obrazca A1, ki je lahko: 

- delodajalec – za delavca v delovnem razmerju, 
- samozaposlena oseba – zase ali 
- družbenik-poslovodna oseba – zase. 

 
1.2 - 1.4 Naziv (ime), naslov ter kontaktni podatki delodajalca, samozaposlene osebe ali družbe 
 
Vpisati je potrebno podatke o delodajalcu, ki je lahko pravna oseba ali fizična oseba z registrirano dejavnostjo.  
 
Če zahteva izdajo A1 samozaposlena oseba zase, je treba vpisati podatke o registrirani dejavnosti (podjetju), kot 
je vpisana v Poslovnem registru Slovenije (PRS). 
 
Če zahteva izdajo A1 družbenik, ki je poslovodna oseba, zase (za opravljanje dejavnosti družbe), je treba vpisati 
podatke o družbi, v kateri ima naveden status in za katero opravlja delo. 
 
 
2. Podatki o osebi, za katero se zahteva obrazec A1 
 
Vpisati je treba podatke o osebi, ki bo opravljala delo – kot delavec, samozaposlena oseba ali družbenik-poslovodna 
oseba.  
 
Pod tč. 2.7 se vpiše državo članico Evropske unije ali Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), v kateri 
oseba običajno prebiva ter naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). Za državo, v kateri oseba običajno 
prebiva, se šteje tista država članica Evropske unije ali EFTE, ki predstavlja središče interesov osebe, za katero se 
vlaga vloga (npr. zaposlitveni status, narava dela, družinske vezi, stanovanjski položaj in drugo) in s katero je oseba 
najtesneje povezana.  
 
Podatka pod tč. 2.7.2 in 2.7.3 sta obvezna le v primeru, da oseba običajno ne prebiva v Republiki Sloveniji in sta 
potrebna zaradi določitve zakonodaje, ki se bo uporabljala za osebo.  
 
Vložnik zahteve opredeli obseg skupnega dela oziroma dejavnosti glede na vrsto dejavnosti ter od tega delež dela 
oziroma dejavnosti, ki ga oseba opravlja v državi običajnega prebivanja, in sicer: 
- v primeru mednarodnega cestnega prometa: 

Kot skupno delo osebe se upošteva (preteklo ali pričakovano) število vseh natovarjanj in raztovarjanj v 
določenem obdobju (teden, mesec, leto), in sicer skupno v RS in v vseh državah članicah EU ali EFTE, v 
katerih oseba opravlja delo. Kot delež skupnega dela v državi običajnega prebivanja se upošteva (preteklo ali 
pričakovano) število natovarjanj in raztovarjanj v navedeni državi v istem referenčnem obdobju; 

- v primeru montaže ali servisiranja ter drugih dejavnosti: 
Kot skupno delo osebe se upošteva (preteklo ali pričakovano) število dni ali ur dela te osebe v določenem 
obdobju (teden, mesec, leto), in sicer skupno v RS in v vseh državah članicah EU ali EFTE, v katerih oseba 
opravlja delo. Kot delež skupnega dela se upošteva (preteklo ali pričakovano) število dni ali ur dela v navedeni 
državi v istem referenčnem obdobju.  

 
Če je oseba v preteklem letu za delodajalca ali družbo oziroma v okviru samozaposlitve opravljala enako 
delo/dejavnost in prav tako v več državah članicah EU ali EFTE, se podatki določijo na podlagi preteklega 
poslovanja in pričakovanega obsega dela/dejavnosti v naslednjih 12 mesecih. 
 
Če oseba v preteklem letu za delodajalca ali družbo oziroma v okviru samozaposlitve opravljala ni opravljala tega 
dela/dejavnosti, se podatki ugotovijo na podlagi ocene pričakovanega poslovanja v naslednjih 12 mesecih. 
 
Vložnik zahteve ugotovi obseg skupnega dela oziroma dejavnosti glede na vrsto dejavnosti. Od tako ugotovljenega 
skupnega dela oziroma dejavnosti ugotovi delež dela oz. dejavnosti, ki ga/jo oseba opravlja v državi običajnega 
prebivanja. 
 
Pod tč. 2.9 se vpiše državo članico EU ali EFTE, v kateri bo oseba prebivala izključno zaradi narave dela ter naslov 
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), če je ta znan. To polje je neobvezno in se izpolnjuje le, če bo oseba v 
drugi državi članici Evropske unije zaradi narave dela dejansko tudi prebivala. 
 
 
3. Podatki o delu/dejavnosti 
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3.1 Podatki o obdobju dela / dejavnosti, ki ga oseba opravlja  
 
Za zaposleno osebo je treba vpisati datum začetka delovnega razmerja in, v primeru pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, tudi datum prenehanja delovnega razmerja. 
 
Za samozaposleno osebo je treba vpisati datum začetka poslovanja, kot je v PRS. 
 
Za družbenika-poslovodno osebo je treba vpisati datum, ko je glede na vpise v PRS pridobil oba statusa hkrati – 
status družbenika (vstop v družbo) in poslovodne osebe (podelitev pooblastila za vodenje poslov in zastopanje 
družbe). 
 
3.2 Predviden datumski začetek in konec obdobja v naslednjih 12 mesecih, v katerem bo oseba opravljala 
delo oz. dejavnost v več državah članicah EU ali EFTE 
 
Vpisati je treba datum začetka in datum konca obdobja, v katerem bo oseba opravljala delo v dveh ali več državah 
članicah EU ali EFTE.  
 
Če bo oseba v obdobju naslednjih 12 mesecev večkrat odhajala na delo v drugo državo članico EU ali članico 
EFTE, se vpiše eno strnjeno obdobje, ne glede na to, da bo oseba med posameznimi odhodi tudi opravljala delo v 
RS. 
 
Če bo oseba delala v drugi državi članici EU ali članici EFTE le v enem strnjenem obdobju, krajšem od 12 mesecev, 
se vpiše obdobje naslednjih 12 mesecev, ki zajema tudi delo v RS (izmenično) in predstavlja referenčno obdobje. 
 
Potrdilo A1 bo izdano z veljavnostjo, ki bo ustrezala podatku, navedenemu na vlogi pod to točko.  
 
3.3 Opis dela delavca ter dejavnosti delodajalca, samozaposlene osebe ali družbe, ki se opravlja v več 
državah članicah EU ali EFTE  
 
Opisati je treba delo delavca ter pravne posle ali poslovna pravila (ponudbe), na podlagi katerih delodajalec, 
samozaposlena oseba ali družbenik izvaja dejavnost v drugi/e državi/e članici/e EU ali EFTE. Navesti je treba tudi, 
kakšna je količina in frekvenca storitev, ki se opravljajo za stranke v drugih državah članicah EU ali članicah EFTE, 
kakšna je vrsta del in storitev idr. 
 
3.4 Kraj opravljanja dela oziroma dejavnosti 
 
Vpisati je treba najmanj dve državi članici EU ali EFTE, v katerih bo oseba opravljala delo oziroma dejavnost. Med 
njimi je lahko tudi Republika Slovenija. 
 
 
 
PRILOGE 
 
Za vse osebe, ki so v delovnem razmerju, je obvezna priloga pogodba o zaposlitvi (za samozaposlene osebe in 
družbenike-poslovodne osebe bo organ podatke pridobil/preveril v PRS).  
 
Za osebe, ki opravljajo dela montaže ali servisiranja, je potrebno poleg tega predložiti tudi dokazila, iz katerih bo 
razvidna podlaga, po kateri oseba odhaja na delo v tujino, in okoliščine ter značilnosti opravljanja dela v RS in v 
drugih državah članicah EU in državah EFTE. Primeri prilog: 
1. Delodajalec ima sklenjeno pogodbo o vzdrževanju strojne opreme, ki jo je dobavil stranki v drugi državi članici 

EU. Delavec dela kot servisni vzdrževalec opreme in te storitve nudi kupcem enake ali druge opreme v RS in 
v določenih državah članicah EU. Takšna pogodba je obvezna priloga.  

2. Delodajalec v splošnih pogojih poslovanja kupcem oziroma naročnikom pod določenimi pogoji zagotavlja 
storitev montaže oziroma prve vgradnje naprave, ki jo dobavi, in te storitve izrecno zagotavlja tudi kupcem 
oziroma naročnikom v drugih državah članicah EU. Takšni splošni pogoji poslovanja so obvezna priloga. 

3. Poslovanje delodajalca poleg osnovne dejavnosti (proizvodnja in dobava) določenih izdelkov obsega tudi 
nudenje montaže, vgradnje in servisiranja dobavljenih izdelkov strankam v RS in v tujini. Za izvajanje teh del 
ima v internem aktu delodajalca sistemiziran opis del in nalog za delovno mesto monterja ali serviserja in je v 
njem navedena obveznost opravljanja dela v tujini poleg opravljanja takega dela v RS. Tak interni akt z opisom 
sistemiziranega delovnega mesta (lahko je le izvleček iz celotnega akta o sistemizaciji delovnih mest) je 
obvezna priloga. 

 
Za osebe, ki opravljajo delo v drugih dejavnosti, je poleg pogodbe o zaposlitvi potrebno priložiti tudi sklenjeno 
pogodbo z naročnikom oziroma drugo ustrezno obliko pravnega posla, na podlagi katerega se storitev opravlja. 

 
 
 


