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Obrazec: OdjavniObrBOIZZN 

 
 
 

ODJAVA IZ EVIDENC ZAVODA NA ZAHTEVO OSEBE 
 

 

 
1. Ime in priimek:       
 

 
2. EMŠO:  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

 
3. Elektronski naslov:           
 

  
4.          Mobilna številka: 
 

 

5. Izjava  
 
Iz evidenc Zavoda se odjavljam, ker (Označite lahko le en razlog odjave.): 
 

       ne želim biti več prijavljen v evidencah Zavoda (odjava iz razloga lastne volje), 
 
       sem oz. bom zaposlen/samozaposlen v tujini, v državi _______________________________  
       (predložiti dokazilo) (Velja za prijavljene v evidenci brezposelnih ali začasno nezaposljivih oseb.), 
 
z dnem _________________ (Vpišite datum, ko ne želite biti več prijavljeni v evidencah Zavoda oz. datum 

pričetka (samo)zaposlitve v tujini.) S tem dnem ne bom več prijavljen v evidencah Zavoda. 
 
Seznanjen sem, da z odjavo iz evidenc Zavoda prenehajo obveznosti in pravice (npr. pravica do 
denarnega nadomestila, pravica do plačila prispevkov do upokojitve in druge pravice), vezane na 
evidenco brezposelnih oseb/iskalcev zaposlitve/začasno nezaposljivih.  

Seznanjen sem, da mi v primeru, če sem prejemnik denarnega nadomestila in se pred iztekom pravice 
iz evidence brezposelnih odjavim iz razloga lastne volje, pravica do denarnega nadomestila preneha. 
Ob ponovnem uveljavljanju ne bom upravičen do preostalega dela že priznane pravice do denarnega 
nadomestila. V primeru odjave zaradi vključitve v delo (npr. zaposlitev v tujini) bom lahko uveljavljal 
preostali še neizkoriščeni del denarnega nadomestila, v kolikor ponovna brezposelnost ne bo nastala 
po moji krivdi ali volji.  

Seznanjen sem, da Zavod na podlagi uradno pridobljenih podatkov, po uradni dolžnosti (samodejno) 
odjavi osebe iz evidence brezposelnih ali začasno nezaposljivih oseb in jih o tem pisno obvesti, če 
se oseba v Republiki Sloveniji zaposli, samozaposli, upokoji ali pridobi status študenta, dijaka, 
vajenca, udeleženca izobraževanja odraslih (mlajši od 26 let). 
_________________________________________________________________________________   
 
Pojasnilo!  

Na podlagi obrazca za odjavo iz evidenc Zavoda bo Zavod v nadaljevanju postopal, vezano na vrsto 
evidence, skladno s 129. členom ali 132. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 
s spremembami) ali 31. člena Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in 
obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, 
št. 106/10, s spremembami) in vas prenehal voditi v evidencah Zavoda z dnem odjave. 
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Zavod na zahtevo stranke izda potrdilo o prijavljenosti v evidencah ZRSZ za preteklo obdobje. Za izdajo 
in spremembo potrdila o vodenju in prenehanju vodenja oseb v evidenci, ki je bila vzpostavljena na 
podlagi zakona, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni pravni postopek. 
 
Izrazi uporabljeni v moški slovnični obliki veljajo tudi za ženske. 
 
 
S podpisom jamčim, da so podatki, navedeni na tem obrazcu, pravilni in resnični. 
 
 
 
Datum:_________________                                       Podpis osebe: __________________________ 
 
 
 
DOKAZILA K VLOGI v primeru odjave zaradi zaposlitve/samozaposlitve v tujini: 

 

 dokazilo/pogodba o (samo)zaposlitvi v tujini 

 


