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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM

Spoštovani sodelavci!
ˇ zdravja in poslovnih uspehov
Naj novo leto 2003 prinese srece,
vam in tistim, ki jih imate radi.
ˇ
Kolektiv Zalozništva
tiskovin

1. SPREMEMBA OBRAZCA 5,2 – POGODBE O DELU
Po Zakonu o delovnih razmerjih, ki je bil razglašen 3. maja 2002 in objavljen v Ur.list RS,
št. 42/02, (zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med
delavcem in delodajalcem), je prišlo do sprememb, ki ukinjajo delovno pogodbo, ki smo
jo do sedaj poznali kot Pogodbo o delu (obr. 5,2).
Novi Zakon predvideva kot nadomestilo za dosedanjo delovno pogodbo - različne
delovršne pogodbe. Prva med njimi je Podjemna pogodba (Pogodba o delu, Delovršna
pogodba), ki bo pokrivala širok spekter potreb po delovnih pogodbah.
•

obr. 5,100 - PODJEMNA POGODBA
dva samokopirna seta v ovoju (1+2), format A4

Novi obrazci bodo na zalogi po 8. januarju 2003.
Tej pogodbi bosta sledili še dve pogodbi (v januarju 2003) in sicer:
•
•

5,102 - POGODBA O ZAPOSLITVI ZA OPRAVLJANJE DELA DOMA
5,101 – POGODBA O ZAPOSLITVI S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM
2. SPREMEMBA OBRAZCA 8,203

Vezano na nov Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS, št.
87/2002) in dvema novima obrazcema, ki bosta nadomestila obstoječi obr. 8,203 –
Napotnica za predhodni (specialni) zdravstveni pregled in Zdravniško spričevalo, ki ju
pripravljamo v sodelovanju z Razširjenim strokovnim kolegijem za medicino dela pri
Ministrstvu za zdravje (v nadaljevanju: RSK) vam sporočamo, da nova obrazca ne bosta
na voljo konec decembra 2002, kot je bila prvotna informacija, temveč zaradi
strokovnega usklajevanja šele v mesecu februarju 2003.
V dogovoru s predstavniki RSK velja, da je do izdaje novih obrazcev veljaven
obstoječi obr. 8,203 !
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3. MAILING KONČNIM KUPCEM
V tem tednu smo na naslove s.p. in d.o.o. s področja celotne Slovenije poslali obvestilo o
vseh novostih iz programa BZ ALEA. Ena od novosti je tudi portal alea.dzs.si, ki bo
začel delovati s 1. januarjem 2003.
alea.dzs.si bo podjetniški portal, na katerem bodo
informacije, ki se dnevno potrebujejo pri poslovanju.

vse

tiste

Trudili se bomo, da vam omogočimo zanesljiv, izčrpen ter verodostojen vir
informacij, ki so danes pomembne tako pri poslovnih odločitvah, kot tudi v
vsakdanjem življenju.
alea.dzs.si vam omogoča:
•
pregled spletnih priročnikov, ki pokrivajo
- računovodstvo
- davke
- ustanovitev, prenehanje in statuarne spremembe v delovanju podjetja
poslovno korespondenco
- avto v službeni rabi
- marketing
- kakovostno poslovanje
- upravljanje s človeškimi viri
- napotke za poslovanje vezane na javna naročila
•
pregled pravilno izpolnjenih obrazcev in pregled vseh obrazcev
•
podroben vpogled v programe družine PCA
•
odgovore na pogosto zastavljena vprašanja
•
sprotno obveščanje o novostih in prodajnih akcijah
•
dnevno spremljanje
- novic s področja gospodarstva
- tečajnih list
- kilometrin, cene bencina, dnevnic
- obrestnih mer
Vabljeni 1. januarja 2003 na podjetniški portal alea.dzs.si
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na našo komercialo (tel. 01/586 43 42
g. Andrej Kogoj, 01/586 43 43 g. Uroš Vilhar, 01/586 43 64 ga. Lucija Friškovec).
Želimo vam uspešno prodajo in vas lepo pozdravljamo!
Ljubljana, 18. 12. 2002

Direktor Založništva tiskovin
Andrej Založnik
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