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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
Spoštovani ! 
 

1. 0,48 in 0,49  -  Prijava potrebe po delavcu   
 
 

Zaradi uskladitve vsebine obrazca z določili novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list. 
RS, 42/2002) in z določili evropske zakonodaje smo v sodelovanju z Zavodom RS za 
zaposlovanje pripravili spremenjena obrazca 0,48 in 0,49. Z novim obr. 0,48 bo 
delodajalcem omogočeno, da bodo lahko v primeru, ko bodo nameravali pod enakimi 
pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta zaposliti večje število delavcev, potrebo po 
le-teh prijavili na enem obrazcu. 
 

0,48   Prijava potrebe po delavcu oz. pripravniku (veljavna XC. naklada) 
 

0,49   Prijava ponovitve ali spremembe potrebe ali odjavo prijavljene 
potrebe po delavcu oz.  pripravniku (veljavna XXXVIII. naklada) 

 

Poleg različne naklade, se novi obrazci od starih na pogled razlikujejo v naslednjem:  
0,48  se od starega loči po reg. št. prijave, ki ima na začetku namesto ene črke (A) po novem dve (AA) 
0,49  se od starega loči po velikosti (format A4) in barvi (vijolična). 

 

S 1. 4. 2004 bodo začeli izpolnjene nove prijave sprejemati na vseh enotah Zavoda RS za 
zaposlovanje; zato moramo s 1. 4. 2004 v trgovski mreži kupcem ponujati le še 
nove obrazce.  
 

Stare obrazce bodo na Zavodu sprejemali še do 31. 5. 2004.  
 

Stari obrazci, z oznako naklade nižjo od zgoraj navedene, so NEVELJAVNI (od 01.04.04) 
in jih je potrebno odpisati. 
 
 

Nova obrazca bosta na zalogi po 25. marcu 2004.  
 
 
 

Zaradi zgoraj navedenih dejstev in zaprtja skladišča tiskovin (od 3.4. do 6.4. 2004) vas 
prosimo, da se pravočasno založite z novimi obrazci. 
 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in      
01/30 69 847 ga. Agata Vogrin), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali             
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 

 
Ljubljana, 22. 03. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 


