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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
2.

1. Prijave in odjave zavarovanja
Obveščamo Vas, da je v skladu z določbami 5. do 11. odstavka 7. člena Zakona o
matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) od 1.1.2016 dalje obvezno vlaganje
obrazcev 8,246 M-DČ, 8,247 M-1, 8,248 M-2 in 8,252 M-3 izključno v
elektronski obliki za vse poslovne subjekte, med njimi tudi za nosilce obveznih
socialnih zavarovanj in drugih javnih pooblastil, ki vlagajo prijave v zavarovanje
za uživalce pravic.
Obveznost elektronskega vlaganja prijav zajame vse pravne osebe, ki so v
Poslovnem registru Slovenije vpisane kot aktivne in vse fizične osebe, ki
opravljajo samostojno dejavnost (s.p. in poklicne dejavnosti) ter za družbenike,
ki so poslovodne osebe.
Na izključno elektronsko vlaganje prijav poleg delodajalcev in samozaposlenih
prehaja tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki po predvidevanjih ne
bo več potreboval posebnega perforiranega obrazca. Prav tako na e-prijave
prehajajo vsi Centri za socialno delo in lokalne skupnosti.
Obrazce v papirni obliki bodo še naprej vlagale fizične osebe, ki ne opravljajo
dejavnosti oz. niso registrirani v Poslovnem registru Slovenije (prostovoljni
zavarovanci, kmetje, delodajalci gospodinjskih pomočnic, osebe, ki so samo
zdravstveno zavarovane, ...) ter stečajni in likvidacijski upravitelji za odjavo
zaposlenih po izbrisu poslovnih subjektov iz Poslovnega registra Slovenije.
8,246 M-DČ

Prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov

8,247 M-1

Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer
brezposelnosti

8,248 M-2

Odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja,
zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti

8,252 M-3

Sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer
brezposelnosti

Obstoječa zaloga obrazcev je VELJAVNA.
2. Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
1,20

Obr. 1,20

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

Obrazci so NESPREMENJENI, obstoječe zaloge so VELJAVNE.
Rok za oddajo: do 4. aprila 2016 za vpis v srednje šole za šolsko leto
2016/2017.
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3. Zahtevek za vračilo trošarine za energente,…
7,160

Obr. 7,160

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za
pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, za fizične osebe,
ki niso samostojni podjetniki posamezniki (TRO–A)

Obstoječa zaloga obrazcev je VELJAVNA, obrazci bodo na zalogi 20. januarja.
Rok za oddajo: do 31. marca 2016
4. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
8,45

Obr. 8,45

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec bo vsebinsko SPREMENJEN v sodelovanju z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, kdaj bodo novi obrazci na zalogi vas
obvestimo.
Obstoječi obrazci so VELJAVNI do odprodaje zalog.
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo
(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani
http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 08. 01. 2016
Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
za področje tiskovin
Petar Petrović
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