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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Ponovna informacija o Pogodbi o zaposlitvi

ALEA

Zaradi novega Zakona o delovnih razmerjih smo spremenili tudi naše pogodbe, ki so
vezane na to področje.
Informacijo v zvezi s tem smo posredovali v našem Obv. št. 5, izdanem 12. februarja 2003.
Takrat je bilo zapisano: Pogodbe o zaposlitvi so predelane in dopolnjene po Zakonu o
delovnih razmerjih. Novi Zakon o delovnih razmerjih izenačuje s.p.-je z
gospodarskimi družbami, zato dve različni pogodbi nista več potrebni in naša
nova pogodba 5,9 pokriva vse zakonske potrebe.
Zaradi tega se se odpišejo vse stare pogodbe, kot je navedeno spodaj:
5,9
Pogodba o zaposlitvi
Stara zaloga obr.5,9 (vključno z naklado XVII) se odpiše in nadomesti z novo.
Pogodbe so na zalogi (od 18. februarja 2003 – naklada XVIII je veljavna).
5,11
Pogodba o zaposlitvi pri zasebnih delodajalcih
Pogodbe obr.5,11 so nepotrebne in se odpišejo.
2. SPOROČILO ZA JAVNOST VEZANO NA OTROŠKI DODATEK
SPOROČILO ZA JAVNOST – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Datum: 12. 03. 2003

Občane in upravičence do otroškega dodatka obveščamo, da so že v prodaji novi obrazci za
uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, in sicer obrazec DP-3 - vloga za uveljavljanje pravice do
otroškega dodatka (DZS obr. 8,41) in obrazec Priloga št. DP-2 - podatki o dohodkih za družinskega
člana (DZS obr. 8,41 - priloga). Novi obrazci so na voljo na običajnih prodajnih mestih po Sloveniji (v
knjigarnah in papirnicah), priložena pa so jim tudi podrobna navodila za izpolnjevanje.
Novi obrazci veljajo za uveljavljanje pravice od 1. 4. 2003 dalje za vse tiste upravičence do
otroškega dodatka, ki jim pravica poteče v mesecu aprilu 2003 ali kasneje, in za vse tiste, ki bodo od
meseca aprila dalje uveljavljali pravico na novo.
Na starih obrazcih, ki ostanejo v veljavi do 31. 3. 2003, lahko uveljavljajo pravico do otroškega
dodatka le tisti vlagatelji, ki jim pravica do otroškega dodatka poteče v mesecu marcu 2003, in tisti, ki v
mesecu marcu pravico uveljavljajo prvič.
Ker se o otroškem dodatku po novem zakonu odloča za eno leto, prosimo vse upravičence, ki že
prejemajo otroški dodatek, da še pred oddajo vloge pogledajo, do katerega meseca jim odločba velja in
vlogo oddajo šele v tistem mesecu, v katerem jim sedanja poteče. Če je iz odločbe razvidno, da vam
pravica do otroškega dodatka poteče v mesecu aprilu 2003, to pomeni, da morate novo vlogo oddati na
novem obrazcu najkasneje do 30. 4. 2003, da se vam pravica ne prekine.
Vsi, ki ste uveljavljali povečan otroški dodatek zato, ker vaš otrok ni vključen v vrtec in ste ali boste
centru za socialno delo o tem predložili izjavo najkasneje do 31. 3. 2003, vloge za otroški dodatek v mesecu
aprilu ne vlagate ponovno. Otroški dodatek vam bo namreč na podlagi izjave dodeljen do 31. 12. 2003.
Znana je tudi višina povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za leto 2002, ki
znaša 235.436,00 tolarjev, in je osnova za določitev dohodkovnega razreda.
Dohodkovni razredi za določitev višine otroškega dodatka so za upravičence, ki uveljavljajo pravico do
otroškega dodatka na podlagi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na družinskega člana v letu
2002 v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu 2002,
naslednji: (klikni za ogled)
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3. Obrazci od 9,600 do 9,604
V uradnem listu št. 42 z dne 30.5.2001 je bil objavljen Pravilnik o naslednjih obrazcih, ki
so namenjeni predlogom za vpis v elektronsko zemljiško knjigo
9,600

Predlog za vpis/izbris vknjižbe pravice, obr. PZK št. 6
format A4, pola in vložni list
9,601
Predlog za vpis/izbris zaznambe, obr. PZK št. 7
format A4, pola in vložni list
9,602
Predlog za vpis/izbris zaznambe vrstnega reda, obr. PZK št. 8
format A4, pola in vložni list
9,603
Predlog za odpis nepremičnine, obr. PZK št. 9
format A4, pola in vložna pola
9,604
Predlog za vpis etažne lastnine na investitorja, obr. PZK št. 10
format A4, pola in vložna pola
Obrazci so na zalogi.
Pri naročanju je potrebna pazljivost predvsem pri obr. 9,602 in 9,604, ker je prodaja majhna.
9,605
9,606
9,607
9,619
9,620
Obrazci

4. Ostali obrazci iz razreda 9
Predlog za vpis lastninske pravice, obr. št. 1
format A4, pola
Predlog za vpis lastninske pravice, obr. št. 2
format A4, pola
Predlog za vpis lastninske pravice, obr. št. 3
format A4, pola
Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči – ZBPP št.1
format A4, list
Izjava prosilca za brezplačno pravno pomoč o premoženjskem
stanju prosilca in njegove družine – ZBPP št.1a
format A4, list
so na zalogi.

Vsi obrazci iz razreda devet, ki so v prosti prodaji so predstavljeni v trgovskem
KATALOGU TISKOVIN na strani 153 ter na podjetniškem portalu http://alea.dzs.si.
5. Spremenjene pogodbe
Bistveno vsebinsko in tudi oblikovno so spremenjene naslednje pogodbe
0,66

DARILNA POGODBA ZA NEPREMIČNINE
samokopirni set 1+3 v ovoju s pojasnili

0,73

PRODAJNA POGODBA ZA ETAŽNO LASTNINO
2 samokopirna seta 1+3 v ovoju s pojasnili

0,76

PODNAJEMNIŠKA POGODBA O NAJEMU STANOVANJA
samokopirni set 1+2 v ovoju s pojasnili

Stara zaloga je uporabna do izida novih, ko bomo stare odpisali.
Pogodbe bodo na zalogi po 28. marcu 2003.
Ljubljana, 14. 3. 2003
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