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Napotki k obrazcu ZKO 4  

 

Za vsako posredovanje je potrebna ločena prijava. Naknadne spremembe se nemudoma 

prijavijo s prijavo sprememb.  

 

Izpolnite vsa polja in se z gumbom "Naprej" premikajte čez celoten obrazec. Nadaljnje 

izpolnjevanje in oddaja nista možna, če niso izpolnjena vsa obvezna polja. Obrazec ima pri 

posameznih točkah informacijska okna za pomoč pri izpolnjevanju, v katerih je pojasnilo. 

BODITE POZORNI NA INFORMACIJSKA OKNA. 

 

Več delavcev oz. delojemalcem podobnih oseb je treba prijaviti z eno prijavo. V ta namen 

uporabite gumb "Novi delavec". Posamezne prijave delavcev niso možne. Dokumente 

priložite pred zaključkom (pred oddajo) z gumbom "Dodaj dokumente". 

Napotek: zaradi "prekoračitve časa" po 30 minutah vnos, oddaja in hranjenje niso več 

mogoči.  Če potrebujete več časa, uporabite gumb "Začasno shrani". S spletno povezavo 

lahko vpisane podatke shranite na svojem računalniku. Če želite ponovno naložiti podatke, se 

morate na novo prijaviti v spletno aplikacijo.  

Ko pritisnete gumb "Pošlji", se na zaslonu pojavita napis "Vaša številka transakcije se glasi 

..." in datoteka pdf. 

Datoteka pdf je dokument "Prijava posredovanja", ki jo morate odpreti, natisniti in 

shraniti.  

Pomembno: Dokument (ZKO4) shranite in poskrbite za varno hrambo! Centralna 

koordinacijska točka ne sporoča potrditve prejema!  

Avtomatizirano dodeljena številka transakcije, ki jo dodeli sistem, je dokazilo o uspešni 

oddaji. Številka se navede ob vsaki poizvedbi pri Osrednji koordinacijski točki.  

Prijave sprememb so možne le k že oddani prvi prijavi z navedbo pripadajoče številke 

transakcije.  

 

  

 

 

  

Osrednja koordinacijska točka pošlje prijave o posredovanju hrvaških državljanov in 

državljanov tretjih držav Strokovnim centrom za tujce avstrijskega zavoda za zaposlovanje 

(Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich), ki preverijo pogoje za potrdilo o napotitvi v EU oz. 
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dovoljenje za napotitev v EU. Obdelava in podelitev le-teh je v pristojnosti avstrijskega 

zavoda za zaposlovanje. Informacije na naslovu: www.ams.at.   

 

Več informacij o napotitvah je na spletni strani Zveznega ministrstva za finance 

www.bmf.gv.at ter na spletni strani Zveznega ministrstva za delo, socialne zadeve in varstvo 

potrošnikov na naslovu www.entsendeplattform.at.    

 

Dodatno pošiljanje prijave po elektronski pošti, faksu ali pošti ni potrebno! Obrazci brez 

veljavne št. transakcije niso veljavni dokumenti in niso dopustni!  

 

Če imate dodatna vprašanja glede obrazcev, se obrnite na nas pisno ali po telefonu.  

http://www.ams.at/service-unternehmen/auslaenderinnen/zugangsberechtigungen/betriebsentsendung-nach-oesterreich
http://www.bmf.gv.at/
http://www.entsendeplattform.at/

