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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
Spoštovani ! 
 

1. SPREMENJENA                                                    ALEA 
PRODAJNA POGODBA za stanovanjsko hišo  obr. 0,67 

 

Po uveljavitvi novega Obligacijskega zakonika je Pogodba obr. 0,67 vsebinsko prenovljena 
in ni več primerena za prodajo. Povečal se je tudi njen obseg. 
 

0,67   PRODAJNA POGODBA za stanovanjsko hišo  
  dva samokopirna seta (1+4), format A4 
 

Stara zaloga (I. in II. naklada) je NEVELJAVNA in jo morate odpisati. 
Novi obrazci bodo na zalogi po 12. februarju 2003.  
 

obrazec cena  znesek DDV cena z DDV 
0,67 249,17 SIT 49,83 SIT 299,00 SIT

 

2.   NOVO – Delovršne pogodbe                                     ALEA
 

Podjemna pogodba izhaja iz Obligacijskega zakonika in se sklepa v primerih, ko niso 
podani pogoji za sklenitev delovnega razmerja; (bistvena sestavina delovnega razmerja je 
osebno delo, nepretrgano delo, vključenost v organiziran delovni proces delodajalca, delo 
po navodilih delodajalca, ter plačilo za delo). 
 

5,100  PODJEMNA POGODBA (Pogodba o delu, Delovršna pogodba) 
  dva samokopirna seta (1+2) v ovoju  
 

Pogodba je že na zalogi. 
 

obrazec cena  znesek DDV cena z DDV 
5,100 415,84 SIT 83,16 SIT  499,00 SIT

 

Pogodba o zaposlitvi (s krajšim delovnim časom in za opravljanje dela na domu) 
izhajata iz Zakona o delovnih azmerjih, in predstavljata možnost pogodbenega razmerja o r
zaposlitvi, ko so podani pogoji za sklenitev delovnega razmerja.  
 

5,101  POGODBA O ZAPOSLITVI s krajšim delovnim časom 
dva samokopirna seta (1+2), formata A4, 60 gr 

 

5,102  POGODBA O ZAPOSLITVI za opravljanje dela na domu 
dva samokopirna seta (1+2), formata A4, 60 gr 

 

Pogodbi sta že na zalogi. 
 

obrazec cena  znesek DDV cena z DDV 
5,101 207,50 SIT 41,50 SIT  249,00 SIT
5,102 207,50 SIT 41,50 SIT 249,00 SIT
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3.   NOVO – Komplet barvnih listov  obr. 13,133                        AKTA
 

Ponudbo listov v formatu A4 smo dopolnili s kompletom 100 listov v štirih barvah (25 listov 
v modri (obr. 13,138), 25 listov v rumeni (obr. 13,132), 25 listov v zeleni (obr. 13,135) in 
25 listov v beli barvi). 
 

13,133  Komplet barvnih listov 
  zavitek á 100 listov (4x25), format A4, 4 x luknjano, vakumirano 
 

Listi bodo na zalogi po 10. februarju 2003. 
 

obrazec cena  znesek DDV cena z DDV 
13,133 540,84 SIT 108,16 SIT 649,00 SIT

 
 
 

4.   Obr.  8,118,  8,119 in  8,120 
 

Na podlagi Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih 
izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni l. 
RS, št. 113/02) sta se vsebinsko spremenila:     
 

8,118  Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja – OBR. IZ 1   
format A4, pola, brezlesni papir 

 

Obstoječi obrazci so VELJAVNI do izdaje novih. 
Novi obrazci bodo na zalogi predvidoma konec februarja 2003.   
 

8,119  Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do dodatka za  
 pomoč in postrežbo z vprašalnikom – OBR. IZ 2 
 format A4, list, brezlesni papir 
 

Obstoječi obrazci so VELJAVNI do izdaje novih. 
Novi obrazci bodo na zalogi predvidoma konec februarja 2003

 

.   
 

Z dnem uveljavitve zgoraj navedenega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji in 
načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni l. RS, št. 90/00, 20/01 in 52/01) in s tem tudi 
predpisan obrazec:  
 

8,120  Predlog za uvedbo postopka za ugotovitev telesne okvare  
format A4, list, brezlesni papir 

 

Obrazec je ukinjen. 
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5.   NOVO - obr. 8,121 
 

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Pravilnika o organizaciji  
in načinu delovanja invalidskih komisij er drugih izvedenskih organov Zavoda za t
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Sklepom o izdaji obrazcev za 
uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja in obrazcih delovne 
dokumentacije (Uradni l. RS, št. 113/02) je predpisan nov obrazec:      
 

8,121  Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do invalidnine 
 – OBR. IZ 3   
format A4, list, brezlesni papir 

 

Obrazec je namenjen za pridobitvi pravice do invalidnine in se bo uporabljal v zdravstvenih 
organizacijah in zasebnih ambulantah.  
 

Novi obrazci bodo na zalogi predvidoma konec februarja 2003.   
 

6.   SPREMENJEN- obr. 8,42 
 

Zaradi spremembe in dopolnitve Zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike 
Slovenije (Ur. l. RS, št. 119/02) se pripravlja spremenjeno navodilo za izpolnjevanje obrazca: 
 

8,42   Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine   
 

V prehodnem navodilu so upoštevane spremembe, ki jih prinaša novela zakona (Ur. l. RS, št. 
119/02). To "prehodno" navodilo za izpolnjevanje obrazca je potrebno ZAMENJATI z 
obstoječim navodilom, obrazec ostaja do objave v Uradnem listu nespremenjen, takrat pa bo 
objavljeno tudi novo navodilo.  
 

 Navodilo je spremenjeno. Sporočite nam koliko obr. 8,42 imate trenutno na zalogi in 
poslali vam bomo navodila, ki jih je potrebno zamenjati.  
Izpolnjeno spodnjo razpredelnico pošljite po faxu na št. 01 / 5

 

 

85 17 55. 
 

Poslovalnica: 

Naslov: 

Št. obr. 8,42:  

 
 
 
Za vse dodatne informacije se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo (01/586 43 64 
ga. Lucija Friškovec, 01/586 43 44 ga. Urška Jandrlič, 01/586 43 42 g. Andrej Kogoj,      
01/586 43 43 g. Uroš Vilhar), informacijo poiščete na spletni strani alea.dzs.si ali pa 
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si. 

 
 

Ljubljana, 30. 1. 2003                                                Direktor Založništva tiskovin 
                                                                                       Andrej Založnik 
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