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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani! 
 

1. 8,253 in 8,253 R -  Prijava podatkov in sprememb podatkov o …  
 

V sodelovanju s ZPIZ Slovenije ter v skladu z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00) smo vsebinsko spremenili 
 

8,253  Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in 
obdobju zavarovanja – M-4/M-8 (ročni obrazec)  
list, format A3, brezlesni papir, dvostranski tisk 

 

Vsebinsko so se spremenila samo navodila na hrbtni strani obrazca in sicer stolpec 9 – Plačan 
prispevek, prva stran obrazca je ostala nespremenjena.  
 

Stari obrazci so VELJAVNI do odprodaje zalog, novi bodo na zalogi po 14. aprilu 2004.      
 

Obrazci se vložijo na Odseku za matično evidenco območne enote Zavoda, pristojne za vodenje 
matične evidence. Rok za oddajo obrazcev za posredovanje podatkov za koledarsko leto 2003 je 
30. april 2004.  
 

Poleg ročnega obrazca imamo v programu tudi računalniško izvedbo  
  

8,253 R  Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in 
obdobju zavarovanja – M-4/M-8 (računalniški obrazec)  
set 1+1, format A3, samokopirni papir, neskončni trak 

 

Obrazec je vsebinsko nespremenjen, torej veljaven in na zalogi.  
   

Dajalci podatkov, ki sporočajo podatke o obdobju zavarovanja in plači na magnetnem traku oz. 
disketi, najprej pošljejo trak oz. disketo skupaj z obrazcem "Poročilo o posredovanih podatkih        
M-4/M-8" Sektorju IT – Odseku za računalniško operativo. Obrazec "Poročilo o posredovanih 
podatkih M-4/M-8" najdete tudi na spletni strani ZPIZ Slovenije, prav tako obširna navodila za 
obrazce M-4/M-8.  
 

Tudi računalniški obrazci se vložijo na Odseku za matično evidenco območne enote ZPIZ, pristojne 
za vodenje matične evidence. Rok za oddajo obrazcev za posredovanje podatkov za koledarsko 
leto 2003 je 30. april 2004. 

 
2. 8,128 -  Materinska knjižica   

 

V sodelovanju s skupino zdravnikov iz Združenja za perinatalno medicino pri Slovenskem 
zdravniškem društvu, Kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike KC v Ljubljani ter  
Razširjenim strokovnim kolegijem za ginekologijo in perinatologijo pripravljamo šesto,  
popravljeno, dopolnjeno ter vsebinsko spremenjeno izdajo Materinske knjižice z dodatno knjižico 
Česar morda še niste vedeli.  
 

8,128  Materinska knjižica 
 

Obstoječe Materinske knjižice so VELJAVNE do odprodaje zalog, nove bodo na zalogi predvidoma 
v drugi polovici meseca maja 2004.   
 
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) ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 07. 04. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 


