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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

 
Spoštovani ! 
 
 
 
 

1. Nova obrazca 8,151 set  in  8,152 set 
 

 

V sodelovanju z ZZZS ter v skladu s Pravilnikom o obračunu bruto nadomestil 
plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo 
izplačanih nadomestil (priloga 3 in 4), Uradni list RS, št. 130/2004 smo 
pripravili naslednja dva obrazca: 
 

8,151 set Zahtevek zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za       
refundacijo bruto nadomestil plače in prispevkov od razlike 
do minimalne plače - DEJANSKI OBRAČUN 

               format A3, set 1+1, samokopirni papir,  

  SET &!83III4-cgdchg! 
 

 500 x SET = PAKET &!83III4-hfdadg! 
 

 
Nov obrazec bo na zalogi po 18. avgustu 2005. Oznaka obrazca bo ostala 
enaka, nova EAN koda je navedena ob obrazcu. Stari obrazci so neveljavni 
in jih morate odpisati. 
 
 
 

in nov 
 
 

8,152 set Zahtevek zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za     
refundacijo bruto nadomestil plače in prispevkov od razlike 
do minimalne plače – FIKSNI OBRAČUN 

               format A3, set 1+1, samokopirni papir,  

  SET &!83III4-cgdcid! 
 

 500 x SET = PAKET &!83III4-hfdaed! 
 

 
Nov obrazec bo na zalogi po 18. avgustu 2005. 
 
Za vse ostale informacije v zvezi z izpolnjevanjem in oddajo obrazcev 
stranke napotite na območne enote ZZZS po Sloveniji. 
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2. Obr. 3,19 in obr. 3,20 - NEVELJAVNA 
 

 
Obveščamo Vas, da je s 1. julijem 2005 stopil v veljavo nov Pravilnik o merilih 
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 
127/2004), ki v prilogi št.1 predpisuje nov enoten obrazec Zapisnik o 
točkovanju stanovanja (Obrazec TS). Obstoječa obrazca iz našega programa: 
 
3,19 Zapisnik o ugotovitvi vrednosti stanovanja (Obrazec VS-1) 
               format A4, pola, brezlesni papir 
 
3,20 Zapisnik o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora 

(Obrazec VP-1) 
               format A4, pola, brezlesni papir 
 
 
bo nadomestil omenjeni nov enoten obrazec (obrazec TS). Zato sta naša obrazca 
neveljavna in jih morate odpisati.     
 
Zaradi določenih dodatnih oz. novih vsebinskih sprememb na obrazcu Zapisnik o 
točkovanju stanovanja nov obrazec še ni pripravljen. Ministrstvo za okolje in 
prostor bo objavilo v Uradnem listu popravek pravilnika in hkrati s tem tudi 
popravek novega obrazca, ki ga bomo takoj po objavi popravka založili ter Vas o 
tem pravočasno obvestili. V primeru povpraševanja po novem obrazcu, 
stranke napotite na Ministrstvo za okolje in prostor RS.       
 
 
 
 
 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj in 
01/30 69 836 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si 
ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
 
 
Ljubljana, 12. 08. 2005 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 

  


